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 . هلك ملاعلا ىلع اهتوق لكب « ١ » ابوروأ مويلا رطيست
 لب « تادقتعملاو بهاذملاو راكفألا نم ةعومجم برستت ةرطيسلا عمو

 - ةروطتملا ةيدبألا ةيلزألا ةداملاو « ةقلاخلا ةعيبطلا ةفارخك - كلذك تافارخلا

 برستلا قيرط نع امإ  ابوروأ اهيلع تبلغ ىتلا بوعشلا ناهذأ ف بصنتف

 ىركفلا وزغلا قيرط نع امإو بلاغا بولغملا ديلقت نم ًاشني ىذلا ىئاقلتلا
 ىلع هجورخ مدعو هل هتيعبت نمضيل بولغملا ركف ف بلاغلا هثبي ىذلا ٠ دمعتملا

 . هتعاط م

 هقيقحلا ف ديحولا ببسلا ىه - اهتوق لكب - ابوروأ ةرطيس نكت ملو
 ةيمهأ لقيال ببس كانه ناك امنإ « ىركفلا وزغلا كلذ وأ ىئاقلتلا برستلا اذهل

 نأ نكمي ىذلا ليدبلا بايغ وه « مهآ - انرظن ىف - نكي مل نإ ةرطيسلا هذه نع
 ‹ عابتالاب اهترادج مدع نيبت اذإ تافارخلاو بهاذملاو راكفألا هذه ناكم ذخآي

 هب ىنعنو « هدوجو ةلاح ف اهعابتاو اهيلإ هجوتلا نود الصأ لوحي ىذلا لب
 ةيجح سانلا سوفن ىف راكفألاو بهاذملا هذه ىطعي هبايغ نأ كلذ .. مالسالا

 ال عابتالاب ةريدج سانلا سح ىف حبصت اهنآ ىأ .عقاولا رمألا لقثو عقاولا رمألا

 ةدوجوم اهنأل طقف نكلو « ةحيحص اهتاذ ف اهنأل الو « ةيتاذلا اهترادجل

 ! دوجوم ريغ ليدبلاو « لعفلاب

 ىلع ىسورلاو ىكيرمالا هدادتماب هلك ١ برعلا ١ دوصقملا امنإ . ةيفارهجلا اهدودح ادورواب دوصقملا سيل« ٠ ١
 .ءاوسلا



 ةريطخلا جئاتنلل الو « ليدبلا اذه بايغ بابسأل باتكلا اذه ف ضرعتن نلو

 اندرأ امنإ . « ١ »هلك ملاعلل ةبسنلابو نيملسفلل ةبسنلاب هبايغ نع تجتن ىتلا
 اضرع اهضرعنف . اهتاذ بهاذملاو راكفألا هذهل ضرعتن نأ باتكلا اذه ف

 ‹ لیطابآ نم هيلع یوتحت امو قئاقح نم هيلع یوتحت ام هيف نیبن ایعوضوم

 هذه ىلع اهلكشتو اهتاشن ىلإ تدأ ىتلا فورظلا _ كلذ نم مهأ هيف نيبنو
 نولاسي ال « عقاو رمأ اهنأ ىلع اهنوذخأي نيذلا سانلا نم اريثك نايف ؛ ةروصلا
 مهنأك « ةروصلا هذه ذخأت اهتلعج يتلا فورظلا امو « تأشن فيك مهسفنأ

 نأو « ىعيبط دوجو تاذ اهنآ - مهسح ىلع عقاولا رمألا ةلقث نم - نودقتعي
 نوعضيالو « كاذوأ بهذملا اذهل ةيعيبطلا ةروصلا ىه اهيلع ىه ىتلا ةروصلا

 ىبوروألا ركفلا تلعج ىتلا ىه ابوروأ ف ةتحب ةيلحم افورظ نأ مهباسح ىف
 ‹ ةفلتخم فورظ كانه تناك ول هنأو « كلاسملا هذه كلسيو « تاهجتملا هذه هجتي

 . رخآ عون نم بهاذمو ىرخأ اراكفأ ابوروآ تقنتعال

 ف ةتحب ةيلحم فورظل ساكعنا ىه بهاذملاو راكفألا هذه نإ ىرخ أ ةرابعب

 بوعشلا نم مهكلف ف رودي نمو نييبوروألا سح ىف ىه امك تسيلو « ابوروأ

 نايك نم ايتاذ اعبن عبنت « ةيناسنإ » اراكفأ الو ‹ اهتاذب ةمئاق « اميق » ةبولغملا

 ول اهتاذ ابوروأ اهقنتعت نآ متحلا نم نكي ملو . اناسنإ هفصوب « ناسنالا »

 ابوروآ جراخ ف دحأ اهقنتعب نأ متحلا نم سيلو - لضفأ فورظ اهل تحيتأ
 . كانه موقلا فورظ ريغ هفورظ تمادام

 نا نوعيطتسي نوملسملا ناك نإو ١ مهدحو نيملسملل بتكي مل باتكلا اذهو

 : هنع هللا ىضر رمع قورافلا لوق ىلع « مهنيدب ةفرعملا نم اديزم هنم اوديفي
 تافارحناب نيملسملا ةفرعمف « ! ةيلهاجلا فرعي مل نم مالسإلا فرعيال »

 . كلا دنع نم لزنملا نيدلا لامكب ةفرعم مهديزت ةرصاعملا ةيلهاجلا

 ل ةرشتنلا بهاذملا هذه نع ايش فرعي نا بغري نم لكا هتبتک ینگاو

 نأ هب دصقآ ملو . ةروصلا هذه ىلع اهلكشتو اهتاشن بابسآو ٠ مويلا ضرألا

 نم تسانما ردقلا هيف عضآ نآ تلواح ىنكلو « ةصصختم ةسارد نوكي

 . راكفآلاو بهاذملا هذه ىلع الوقعم اءوض ىقلي ىذلا « تامولعملا

 ١١ رصاعملا انعقاو « ناوبعب عوصوملا اده ف باتك رادصإ ةينلا ف« « .



 امنإ ‹ ءاصقتسالا ىدصق نكي ملف « ةرصاعملا بهاذملا لك نع ثدحتأ ملو

 : اهنم ترتخاف « رصاعملا انملاع ىف اراشتنا اهرثكأو بها ذملا هذه زربأل تضر

 ةيناسنإلاو ةينطولاو ةيموقلاؤ ةينالقعلاو ةيناملعلاو ةيعويشلاو ةيطارقميد
 . داحلإلا

 تنك نإو ؛ ىرشبلا زجعلا وه اذهف دهجلا نم تلذب اميف ترصق دق تنك نإف
 . قيفوتلا تلا نمف تقفو د

 ےس رک
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 . ةينابرلا هتقيقح ىلع لزنملا هتلا نيد طق ابوروأ فرعت مل

 . لصألاب اهل ةلصال ةيبوروألا ةسيذكلا عنص نم ةفرحم ةروص تفرع امنإ

 ليئارسإ ىنب ىلإ الوسرو » : ليئارسإ ىنبل هغلبيل حيسملا لسرأ ىذلا « لزنملا
 « ١ » « ... مكبر نم ةيآب مكتئج دق ین

 ةثعب نم ىحيسملا خيراتلا لوط ىلع نيرثانتم « لئالق ادارفأ انينثتسا اذإو

 ةيبوررآلا ريهامجلا نإف ملسو هيلع تلا ىلص لوسرلا ةثعب ىلإ مالسلا هيلع ىسيع

 عماجملا نمو « ةلداركلاو تاوبابلا نم نيدلا لاجر نم اهنيد ىقتست تلظ

 زوجيالو كشلا هيلإ ىقريال اعجرم مهربتعتو « ةفرحملا ليجانألا حارشو ةسدقملا

 : هتلا نود نم ابابرأ - زاجملا ىلع ال ةقيقحلا ىلع - مهوذختاف ! شقاني نأ

 اورمآ امو ميرم نبا حيسملاو هتلا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا »

 « ۲ »« نوكرشي امع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو اهلإ اودبعيل الإ

 ١ ١ ١ ںارمع لآ ةروس ] ٤۹ [
 »  » ۲ةبوتلا ةروس ] ۳١ [



 نونمؤيال نيينثو ةرطابألا ناك حيسملا داليم نم ىلوألا ةثالثلا نورقلا فو

 فرحنا نمو مهنم هداقتعا حص نم یراصنلا نودهطضي اوناکف « لزنم نیدب

 قيرف ذختا ىتح ٠ ضرألا ىف مهنودرشيو ‹ باذعلا ءوس مهنوموسي ؛ فرحو
 . باذعلا نم ارارف ضرألا فارطا ف ءىجالملاو ةريدألا مهنم

 ةيحيسملا نيطنطسق روطاربمالا قنتعا نيح رمألا ريغت عبارلا نرقلا فو

 فارتعاب - وه نيطنطسق هضرف ىذلا نيدلا نكلو . ةيروطاربمالا ىلع اهضرفو

 هب رشب ىذلا نيادلا ريغ رخآ ءىش - مهسفنأ نييبرغلا نيركفملاو نيخرؤملا
 . حيسملا

 « ملعلاو نيدلا » هباتك ف ىكيرمالا ربارد لوقي
 فناظو اودلقت نيذلا نيقفانملا ربثاتب ةينارصنلا ف كرشلاو ةينثولا تلخدو »

 اونوكي ملو ٠ ةينارصنلاب مهرهاظتب ةيمورلا ةلودلا ف ةيلاع بصانمو  ةريطخ

 .. نيطنطسق ناك كلذكو .. مايألا نم اموي هل اوصلخي ملو « نيدلا رمأب نولفحي

 ف اليلق الا ةينيدلا ةسينذكلا رماوآب ديقتي ملو ؛ روجفلاو ملظلا ىف هرمع ىضق دقف
 . (م ۳۳۷ ةنس ) هرمعرخآ

 تلو ثيحب ةوقلا نم تغلب دق تناك نإو « ةينارصنلا ةعامجلا نإ »

 . اهتموترج علتقتو ةينثولا رباد عطقت نأ نم نكمتت مل اهنكلو « كلملا نيطنطسق

 هيف یلجتت ‹ دیدج نيد كلذ نم ًاشنو « اهئدابم تطلتخا نأ اهحافك ةجيتل ناكو
 ذا ةينارصنلا نع مالسإلا فلتخي كلانه .. ءاوسب ءاوس ةينثولاو ةينارصنلا

 .. شبغ رغب ةصلاخ هدئاقع رشنو « اتاب ءاضق « ةينثولا » هسفانم ىلع ىضق

 ةينيدلا هدناقع نكت مل ىذلاو « ايندلل ادبع ناك ىذلا روطاربمإلا اذه نإو »
 - نيسفانتملا نيبزحلا ةحلصلو « ةيصخشلا هتحلصمل ىأر . ائيش ىواست

 نيخسارلا ىراصنلا نإ ىتح ٠ امهنيب فلؤيو امهدحوي نأ - ىنثولاو ىنارصنلا
 ةديدجلا ةنايدلا نأ نودقتعي اوناك مهلعلو . ةطخلا هذه هيلع اوركني مل اضيأ

 نيدلا صلخيسو ! ةميدقلا ةينثولا دئاقعلاب تحقلو تمعط اذإ رهدزتس
 « ١ » اهساجراو ةينثولا ساندأ نم رمألا ةبقاع ىنارصنلا

 : ىزيلجنالا خرؤملا رشف لوقيو

 ىودنلا نسحلا یبا دیسلل « نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام n باتک نع القن « \«

۰ 



 اوعيطتسي مل ام لوبق ىلإ نيلوألا اهءابآ تده ةيحيسملا ةسينكلا ةمكح نإ »

 ةسيذكلا لابقتسا ليلدب « !! » تادقتعملاو ديلاقتلاو تا داعلا ميدق نم اعنم هل

 كلذ عيوطتو « طسوتملا ضيبألا رحبلا بوعش نيب خسارلا ةهلآلا ددعت أدب

 !! « ١ ء اهدئاقع هيضتقت امل أ دبملا

 : ىسنرفلا فوسليفلا نانير لوقيو

 ثحبن نأ وه همهفي ناك امك ىقيقحلا حيسملا عوسي ميلعت مهفل ىغبني هنإ »

 ىتح ىحيسملا ميلعتلا هجو تهوش ىتلا ةبذاكلا حورشلاو ريسافتلا كلت ف

 سلوب مايآ ىلإ انثحب عجريو . مالظلا نم ةفيثك ةقبط تحت راصبألا نع هتفخأ

 ديلاقت نم ريثكب هجزم مث رخآ لمحم ىلع هلمح لب حيسملا ميلعت مهفي مل ىذلا

 وأ « ممألل الوسر ناك ىفخيال امك سلوبو . ميدقلا دهعلا ميلاعتو نييسيرفلا

 ةينيدلا ةيجراخلا رهاظملا ىلإ ليمي ناكو « ةينيدلا تاعزانملاو لادجلا لوسر

 دهع نمو . هدسفأف ىحيسملا نيدلا ىلع هذه هلايمآ لخدأف < هریغو ناتخلاک

 ىلصألا حيسملا ميلعت امأو . سئانكلا ميلاعتب فورعملا دوملتلا رهظ سلوب

 ىحولا ةلسلس تاقلح ىدحإ حبصأ لب « ةيلامكلا ةيهلالا هتفص رسخف ىقيقحلا

 عيمج اهب ةكسمتسملاو « ىلاحلا انرصع ىف اهرخآو ملاعلا ءادتبا ذنم اهلوأ ىتلا

 ىلع اوميقي نأ نود اهلإ حيسملا نوعدي نيرسفملاو حارشلا كئلوا نإو « سئانكلا

 ىسوم : رافسأ ةسمخ ف تدرو لاوقآ ىلع مهاوعد ف نودنتسيو . ةجحلا كلذ

 لاوقألا كلت نأ عم« ةسينكلا ءابآ فيلآتو « مهلئاسرو لسرلا لامعأو « روبزلاو

 « ۲ رهللأ وه حيسملا نأ ىلع ةلالد لقأ لدت ال

 : نتنرب لوقیو

 مظعأ ف ةيمسرلا ةديقعلا ىهو - ةيقين عمجم ىف ةرفاظلا ةيحيسملا نإ »

 « ۲ «لیلجلا ف نييحيسملا ةيحيسمل ةفلاخملا لك ةفلاخم - ملاعلا ف ةيروطاربمإ

 نم جرخل ةيحيسملا ةديقعلا نع ىئاهنلا ريبعتلا ديدجلا دهعلا ربتعا ءرملا نأ ولو

بسحف ىلوألا ةيحيسملا نع فلتخت عبارلا نرقلا ةيحيسم نأب ال اعطق كلذ
 لب ١ 

 ۸١ ص ١ ج یطسولا روصعلا ف ابوروا خيرات « » ١

 ةطقن یلع رکر دق ںانیر نا حضاوو . ۲٠١ ص ةرهز ونا دمحم خیشلل « ةينارصنلا ف تارضاحم » نع « ۲ »

 رهاظم »هامس امم اهريعو ناتخلا ةلأسم اهب طلح هنكلو « حيسملا هيلأت ىهو ةسينكلا ميلاعت ف ةيقيقحلا داسفلا

 سم ىهو - ةيحيسملا تدسفا ىتلا ىه اهقيبطت نع ةسينكلا تزجع ىتلا ناتخلا ةلأسم نكت ملو « ةيجراخ

 . مالسلا هيلع ىسيع هيلاتو ثيلثتلا ةلاسم تناك امنا - ىحولا نم اهاقلت ىتلا مالسلا هيلع ميهاربا ميلاعت

 كلذ دعم بتاكلا مالك ف ءاج امك ىلوألا ةيحيسملا ى١٠ ١

۱1 



 . « ١ , اتاتب ةيحيسم نكت مل عبارلا نرقلا ةيحيسم ناب

 : زليو ىزيلجنالا خرؤملا لوقيو

 سسؤملا نييرصعلا تاقثلا نم ريثك هدعي ميظع رخآ ملعم تقولل رهظو »

 ىدوهي ناك هنآ حجارلاو .. سلوب وآ ىسوسرطلا لواش وهو ةيحيسملل ىقيقحلا

 ىلع ملعت هنا ىف ءارم الو « كلذ نوركني دوهيلا باتكلا ضعب ناك نإو « دلوملا

 وهو .. ةينيلهلا ةيردنكسالا تايتوهال ف ارحبتم ناك هنأ ديب دوهيلا نم ةذتاسأ

 ناك . نييقاو رلا بيلاسآبو « ةيتسنلهلا سرا دملل ىفسلفلا ريبعتلا قئارطب رثآتم

 نمزب ىرصانلا عوسيب عمسي نأ لبق سانلا ملعي املعمو ةينيد ةيرظن بحاص

 ةبيجع تارابع لمعتسي وه ذإ ةيئارثملاب رثآت هنأ ادج حجارلا نمو .. ليوط

 بنج ىلإ ابنج ةعونتملا هلئاسر آرقي نم لكل حضتيو . ةيئارثملا تارابعلاب هبشلا

 نع لقن اميف ةيوق ةزراب طق رهظت ال ةركفب اعبشم ناك هنهذ نأ ليجانألا عم

 هلل انابرق مدقي ىذلا ةيحضلا صخشلا ةركف ىهو الأ ٠ ميلعتو لاوقأ نم عوسي

 اما . ةيناسنإلا حورللاديدج اداليم ناك عوسي هب رشب امف . ةئيطخلا نع ةرافك
 ءامدلا كفسو عبذملاو نهاكلا ةنايد . ةميدقلا ةنايدلا وهف سلوب هملع ام
 “ Y « هلالا ءاضرتسال

 : اضيأ لوقيو
 برض نم ميسج ردق ودبي اميف ثدحي ناك ددحملا ريغ دمألا كلذ ءانثأ فو ,

 ةلحنلا نيب ( ةفلتخملا ةهلآلا نيب ةقباطملاو ديحوتلا ىأ ) ايزاركويثلا نم هنيعب

 داوس نيب اهراشتنا ةعس ف اهعراضت داكت ىتلا ةيئارثملا ةديقعلاو ةيحيسلملا

 ... سروح سيزپإ سیباریس ةلحنو ‹ بعشلا
 سوقطلاو ىحيسملا ركفلا ف ةيردنكسالا ةلحن هب تمهسأ ام نأ ىلع ١

 ف نويحيسملا دجي نآ ايعيبط ناك ذإ .. داكي وأ اردق مظعأ ناك ةيحيسلملا

 ( تقولا سفن ف سیباریس وهو سیہاریسل انبا ناک یذلا ) سروح ةيصخش

 سيدقلا مهل هفلخ ام مهفتل ةفينع دوهج نم نولذبي اميف مهل ادشرم اهيبش
 « ٣ »۲ ... ایافخ نم سلوب

 فيرحتلا ىدم كردنل ‹ هيركفمو برغلا ىخرؤم نم تاداهشلا هذه انيفكتو

 ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲١۷ ص دومحم دومحم ةجرتو شنرہ نيرج فيلأت « لاجرو راکفا « باتک « \

 Y.o ص ۲ ج ةيئاسنالا خيرات ملاعم « ۲ «

 ۷٠۹ ۔ ۷۰۸ ص ۳ ج قباسلا ردصملا « ۲ ۰



 ةحيحصلا ةديقعلا ىلع هدعب نم ةسدقملا عماجملاو سلوب هلخدأ ىذلا هيوشتلاو
 . مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع هللا لوسر اهب ءاج یتلا

 نم نيهلإ ىمأو ىنوذختا سانلل تلق تنأأ میرم نبا یسیعای هتلا لاق ذإو »

 هتلق تنک نإ . قحب یل سیل ام لوقآ نآ یل نوکیام ! كناحبس : لاق ؟ هتلا نود

 ام . بويغلا مالع تن كنإ « كسفن ىف ام ملعأ الو ىسفن ىف ام ملعت . هتملع دقف
 ام ادیهش مهیلع تنکو . مکبرو یبر هللا اودہعا نأ : هب ینترمآ ام الإ مهل تلق
 ءىش لك ىلع تنأو « مهيلع بيقرلا تنآ تنك ینتیفوت املف . مهیف تمد

 « ۱ »۰ دیهش

 . ميظعلا هتلا قدص

 ‹ ميناقأ ةثالث دحاولا هلإلا لعج نم ةديقعلا ف عقو ىذلا فيرحتلا نأ ىلع

 سدقلا حورو ميرم هيلآأتو « ىلاعت هتل هتونب ءاعداو مالسلا هيلع ىسيع هيلأتو
 ةدابعو بيلصلا ةدابعو « ءادفلاو بلصلا ةصق عارتخاو « مالسلا هيلع ليربج

 وه نكي مل هتعاشب ىلع فيرحتلا اذه .. خلا ... خلا .. ناثوألاو ليثامتلا

 ‹ لزنملا هلا نيد ىلع ةسدقملا عماجملاو ةسينكلا هتلخدأ ىذلا ديحولا فيرحتلا

 دنع نم لزنملا نيدلل اهيوشت الو اءوس لقيال رخآ افارحنا ةسينكلا تفاضأ لب
 نوناقلا كرثو « طقف ةديقع نيدلا ذاختاو ةعيرشلا نع ةديقعلا لزعب كلذو « هتلا
 . ةايحلا مكحي ىنامورلا

 ةدنقع : تقولا تاذ ىف ةعيرشو ةديقع امئاد ناك هتلا دنع نم لزنملا نيدلا نإ

 ةايح مظنت تاميظنتو « دلو الو هل كيرشال ىذلا « دمصلا درفلا دحاولا هللا ف

 . هيهاونو هللا رماوأ راطإ ف ضرألا ىف سانلا
 - اهنأل ةيوامسلا تالاسرلا ميمج ف ةدحاو تءاج دقف ةديقعلا امأف

 لسرلا لكو . دحاو هناحبس هداف . ليدبتلا الو رييغتلل ةلباق ريغ - اهتعيبطب
 امك مهماوقأل اولاقف- قحلا ةديقع - ديحوتلا ةديقعب اوءاج هلا دنع نم نيلسرملا

 امو ةعيرشلا امأ « هريغ هلإ نم مكلام هلا اودبعا » : مهنع ميركلا نأرقلا ىكحي

 نولسرملا لسرأ نيذلا ماوقألا لاوحأ بسحب - تريغت دقف تاميظنت نم هيوخت
 ف نيدلا لمتكا ىتح - اهيف نيعقاو اوناك ىتلا ةصاخلا مهتافارحناو . مهيلإ

 مويلا » ٠ ىلاعت هلوق لزن موي ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر ىلع لزنملا ىحولا
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 اهنكلو « ١ «انيد مالسالا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ

 ىلع تلزنآ ةلاسر لك ف ةدوجوم تناك ! كانه امئاد تناك - ةعيرشلا ىأ -
 ىلإ نآرقلا راشأ دقو . اعيمج مهيلع همالسو هتلا تاولص هتلا لسر نم لوسر

 : یلاعت هلوق لثم ف اهتالیصفت ضعب

 الو ‹ هريغ هلإ نم مكل ام هتلا اودبعا موقاي لاق ابيعش مهاخأ نيدم ىلإو »

 . طيحم موي باذع مكيلع فاخا ینإوریخب مکارا ینإ « نازیماو لایکملا اوصقنت
 ىف اوثعت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو طسقلاب نازيملاو لايكملا اوفوأ موقايو

 اولاق . ظيفحب مكيلع انأ امو نينمؤم متنك نإ مكلريخ هللا ةيقب . نيدسفم ضرألا
 ام انلاومآ ف لعفن نأ وأ « ۲ «انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كتالصأ بيعشاي

 « ٤ ». « ۳ »؟ ءاشن

 مكل ىنإ ؟ نوقتت الأ دوه مهوخأ مهل لاق ذإ . نيلسرملا داع تبذك » ٠ هلوقو

 ىلع الإ ىرجآ نإ رجأ نم هيلع مكلأسآ امو . نوعيطأو هللا |وقتاف . نيمآ لوسر

 ‹ نودلخت مكلعل مناصم نوذختتو « نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتآ . نيملاعلا بر
 « ۵ » « نوعيطأو لا اوقتاف !؟ نيرابج متشطب متشطب اذإو

 ىنإ ؟ نوقتت الأ طول مهوخأ مهل لاق ذإ . نيلسرملا طول موق تبذك » : هلوقو

 الإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو . نوعيطأو هللا اوقتاف . نيمآ لوسر مكل

 نم مكبر مكل قلخ ام نورذتو « نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتآ . نيملاعلا بر ىلع
 « ٩ »۰ .. نوداع موق متنا لب ؟ مکجاوزأ

 اذه ف تالاسرلا نم اعدب ميرم نبا ىسيع ىلع ةلزنملا ةلاسرلا تناك امو

 ءاج ميرم نبا ىسيع نأ ىلع احيرص اصن ميركلا نآرقلا صني لب . نأشلا

 نم ريثك ف ةيليصفتلا تاعيرشتلاب ةلفاح ىهو - ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم

 باب نم مهيلع مرح دق ناك ىذلا ضعب ليئارسإ ىنبل لحيلو - ةايحلا نوؤش
 : تائيسلا نم اوحرتجا ام ىلع ةبوقعلا

 [ ۳ ] ةدئاملا ةروس « \

 ةديقعلاب ةصاخ هذه« ۲ ١
 موقلا راكتتسا نم حضاو وه امك هل بيعش اهيلصي يتلا ةالصلاب ةلصتم امهاتلكو ةعيرشلاب قلعت هذهو « ٠
 [ ۸۷ - ۸٤ ] دوه ةروس « ٤
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 . مكيلع مرح يذلا ضعب مكل لحألو ةاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصمو »

 « ٠» ١ نوعيطأو هتلا اوقتاف مكبر نم ةياب مكتنجو

 اومكحي نأ موق لك رمأو ‹ اجاهنمو ةعرش ةمآ لكل لعج هلا نأ ىلع صني امك

 ىتح « نوقسافو نوملاظو نورفاك مهف الإو مهيلع لزن ىذلا عرشلا ىضتقمب

 . هتعيرش ىلإ اعيمج اومكتحيف ملسو هيلع هتلا ىلص ريخألا لوسرلا ىتأي

 نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ »

 امب مكحي مل نمو . اليلق انمث یتایاب اورتشت الو ‹ نوشخاو سانلا اوشخت الف

 نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو . نورفاكلا مه كئلوأف هتلا لزنآ

 انيفقو. نوملاظلا مه كئلوأف هتلا لزنآ امب مكحي مل نمو . هل ةرافك وهف هب قدصت

 مكحنلو . نيقتملل ةظعومو ىدهو ةار وتلا نم هيدن ناب امل اقدصمو رونو ىده

 مه كئلوأف هتلا لزنأ امب مكحي مل نمو . هيف هتلا لزنآ اصب ليجنإلا لها

 انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأو . نوقسافلا
 لكل . قحلا نم كءاج امع مهءاوهأ عبتت الو هلا لزنأ امب مهنيب مكحاف . هيلع

 اميف مكولبيل نكلو ةدحاو ةمأ مكلعجل هلا ءاش ولو . اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج
 هيف متنك امب مكتبنيف اعيمج مكعجرم هلا ىلإ . تاريخلا اوقبتساف مكاتآ

 مهبيصي نأ هلا ديري امنأ ملعاف اولوت ناف . كيلإ هتلا لزنأ ام ضعب نع كونتفي

 نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفآ . نوقسافل سانلا نم اريثك نإو . مهبونذ ضعبب
 » »!؟«نونقوی موقل امکح هتلا نم نسحا

 نم ليجنإلاو ةاروتلا ىف ءاج ام ىلإ ىراصنلا مكاحت بوجو نأ مغرو
 ام لك نم مغرلاب مهيديأ نيب ةلوادتملا بتكلا ف حوضولا مامت حضاو تاعيرشت

 نوناق - ىنامورلا نوناقلا نأ تمعز ةسينكلا نإف « فيرحت نم اهيف ثدح

 معزلا اذه تبسنو ٠ هتلا لزنآ ام ريغب مكحي وهو هعابتا حيبت ةيعرش هل رصيق

 ١ ١ « نارمع لا ةروس ] ٠ |
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 ءاوس .. لا نبا هنإو هلإ هنإ لاق هنأ لبق نم هيلإ تبسن امك « حيسملا ديسلا ىلإ
 ! ءاوسپ

 : ةصقلا هذه مهليجانآ ف ءاج

 ‹ ةملكب ( حيسملا ديسلا ىأ ) هوداطصي ىكل اورواشتو نويسيرفلا بهذ »

 ملعتو قداص كنإ ! ملعماي : نيلئاق نييسودوريهلا عم مهذيمالت هيلإ اولسرأف

 اذام انل لقف سانلا هوجو ىلإ رظنت ال كنأل « دحأب ىلابت الو قحلاب هتلا قيرط
 اذال : لاقو مهثبخ عوسي ملعف ؟ ال مآ رصيقل ةيزج ىطعت نأ زوجيا ؟ نظت

 نمل : مهل لاقف ارانيد هل اومدقف . ةيزجلا ةلماعم ىنورأ ؟ نوءارماي ىننوبرجت
 رصيقل ام نذإ اوطعأ : مهل لاقف ! رصيقل : هل اولاق ؟ ةباتكلاو ةروصلا هذه
 « ۱ »۰ اوضمو هوکرتو اوبجعت اوعمس املف ! هتل هتل امو رصیقل

 ةروصلا هذهب تثدح له « ةصقلا هذه رمأ ف مزجلا ىلإ ليبس نم انل سيلو

 ىلإ انم اهيف كشلا ىلإ برقأ انك نإو . قالطالا ىلع ثدحت مل مآ اهريغب مأ

 ملكت حيسملا نأو « وحنلا اذه ىلع تثدح ةصقلا نآ الدج ضرتفن انكلو . اهتابثإ

 رصيق رمأل ةيعرشلا ءاطعإ وه اهنم هدبصق نوكي نأ نكمي لهف « ظافلألا هذهب
 نيب ةايحلا نوؤش ةمسقو هلا ةعيرش ىلإ مكاحتيالو هلوسرو هتلاب نمؤيال ىذلا

 هاوه ىلع هيف فرصتي قاطن رصیقل نوکی ٹیحب یلاعتو هناحبس هلا نيبو رصیق

 ىه - رصيقلا اهب متهيال ىتلا - نوؤشلا ةبقب نوكتو « هب رمأي اميف عاطيو
 !؟ تل كورتملا قاطنلا

 !؟ هروص ىلجأ ف نذإ كرشلا امو

 الإ هلإ الب نمؤي ىذلا ىداعلا نمؤملا لاب ف رطخي نأ ليحتسي ىنعملا اذه نإ
 !؟ تلا دنع نم لسرم یبنہ فیکف . هللا

 نأ - الدج اهتحص ضرف ىلع - ةصقلا هيلع لدت نأ نكمي ام ىصقأ نإ

 ضرف اذإف « رصيق لاتقب نآلا رمؤن مل اننإ : مهل لوقي مالسلا هيلع حيسلما

 ىتح ةيزجلا هل اوعفداف  مكنع هتوطس درب مويلا مكل لبق الو - ةيزجلا مكيلع
 امك اذهو . هلا ةعيرشل رصيق عاضخإل لاتقلاب هيف مكل نذؤي ىذلا مويلا ىتآي
 ىتح « ۲ «« ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقاو مكيديأ اوفك » : ةكم ف نينمؤملل ليق
 تلا نإو ١ اوملظ مهنآب نولتاقي نيذلل نذأ » : ىلاعت هلوق ف لاتقلاب نذالا مهءاج

 ١ ١ ١ یتم لیجنا ۱٤ ۲٣۳۔۲۳
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 ةعيرشل اهلك ضرألا عاضخاإل لاتقلاب رمألا ءاج مث « ١ » « ريدقل مهرصن ىلع
 « ۲ » « هلل هلک نیدلا نوکیو ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو » : هللا

 «لمتحت ام قوف - اهتحص ضرف ىلع - ةصقلا هذه تلمح ةسينكلا نكلو
 ملاع هتلا مكحي نأ ىلع ضرألا ملاع مكحي نأ رصيق قح نم نأ اهانعم نآ تمعزو

 حاورألا هلو  ايندلا ةايحلا ف ءاشي ام اهب لعفي رصيقل نادبألا نأ وأ « ءامسلا

 لك ف ىنامورلا نوناقلا همكحي نأ ىحيسملا ملاعلل تحمس اذكهو ! ةرخآلا ىف

 رصحني نأو .. خلا .. قالطو جاوز نم « ةيصخشلا لاوحألا » ادعام هنوؤش
 . ةيدبعتلا رئاعشلاو ىوقتلاو عوشخلا رعاشم ف هدابع ىلع هتلا ناطلس

 متو ... ' هللا ةعيرشل تكرت ام اذإ رصيق اهب متهيال ىتلا ةيصخشلا لاوحألاو
 ! هلا نيدل لماكلا غبسملا متو « ةعيرشلا نع ةديقعلا لصف كلذب

 . ةايحلل احلاص نكي مل- ةروصلا هذهب - نيدلا اذه
 نع هيف ةعيرشلا لصفت مث « وحنلا اذه ىلع هتديقع هوشت نيد حلصي امف

 . قاطن قيضأ ف رصحتو ةديقعلا

 . طسقلاب سانلا ةايح ةماقإو ضرألا حالصإل ىتأي نيدلا نإ

 دق « هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موقاي لاق ابيعش مهاخا نيدم ىلإو »

 الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةنيب مكتءاج

 « ۳ »۰« نینمؤم متنک نإ مکل ريخ مکلذ . اهحالصإ دعب ضرألا ف اودسفت
 ضرألا ف اودسفت الو . نيدتعملا بحيال هنإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا »

 « ٤ » نينسحملا نم بيرق هتلا ةمحر نإ . امعطو افوخ هوعداو اهحالصإ دعب
 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل »

 « © „ طسقلاب

 ةقيقحل سانلا عايصنا نم ًاشني ضرألا ف نيدلا هميقي ىذلا حالصإلا اذهو

 ةكرح اهب طبضنتف « اهتايضتقم لكو اهداعبأ لكب « ديحوتلا ةقيقح ىه ةمخض
 . ءاوسلا ىلع ةيرشبلا ةايحلا ةكرحو سفنلا

 [ ۲۹ ] جحلا ةروس «

 [ ۳۹ ] لافنالا ةروس

 ١ فارعألا ةروس ] ۸٥ [

 ١ 971ے ] فارعألا ةروس ]
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 . ةايحلاو سفنلا طبضب ىذلا « نازيملا » وه ديحوتلا

 . هترطفب دباع ناسنالاف

 : مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »

 « ١ »« اندهش ! ىلب : اولاق ؟ مكبرب تسل

 ف ع دوآ امب - اهنكلو . هنع لضت دقو ةرطفلا قاتیمب سفنلا یدتهت دقو

 « ۲ » « دوبعملا « نع ثحبت ... هلإلا نع ثحبت امئاد لظت  اھترطف

 . هتلا ريغ ايش دبعي وأ هللا دبعب .. دبعی نأ دبال ناسنالا ناڀف مث نمو

 ف قرافلا امنإ . دبعيال اذهو دبعي اذه نأ ناسنإو ناسنإ نيب قرافلا سيلو

 ىتلا ةهلالا نم هريغ مآ ‹ ةدابعلل قحتسملا « ىلاعتو هناحبس هللا وهأ : دوبعملا

 . ةقيقحلا ف اهل عقاوال

 فالتخاو . ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتختو هللا نود نم تادوبعملا ددعتتو

 اهتعيبط ريغتت الف هللا ةدابع دحوتتو ‹ ىضرألا « ملعلا » نم ةيلهاجلا غلبم
 . « ۳ » ناكملاو نامزلا فالتخاب

 مطوطلا » نودبعب وأ «باآلاإ»ر نودبعي ةفلتحلا م ايلهاج ف سالا ناک

 نودبعي و « رطمو حيرو قربو دعر نم ةفلتخملا « هعيبطلا ىوق » نودبعي وأ

 ` نودبعي وأ « ناثوألاو مانصألا نودبعي وأ ‹ موجنو رمقو سمش نم كالفألا

 دبع مث .. ةعيبطلا نودبعي وأ « نابهرلاو رابحألاو نيسيدقلاو ءايبنألا نم رشبلا

 نطولا اهمسا راصف تادوبعملا تددعت مث « ةرصاعملا ةيلهاجلا ف هتاذ ناسنالا

 جاتنالا وأ سنجلا وأ ... ميعزلا وأ بزحلا وأ بهذملا وأ ةيموقلا وأ ةلودلا وا

 ! « ٤ درالودلا وأ ىداملا

 مهتايح ف مكحتتو « هللا نود نم ابابرآ سانلا اهذختب تادوبعم اهلك

 . ةقيقحلا وأ مهولا ىف هب مهرمأت ام ىضتقم ىلع نوريسيف

 هب مهرمأت امل نيعضاخو مهبابرأل نيدباع سانلا نوكي لاوحألا كلت عيمج فو
 . بابرألا كلت

 ١ ١ « فارعألا ةروس ] 1۷١ [

 . ةطقنلا هذه نع اليصعت رثكأ ثيدح باتكلا نم ىلي اميف « داحلالا ١ لصف ف « ۲ »

 ىتلا ىه ةيلهاجلا دئاقع نا ةقيقحلاو ' خيراتلا ىدم ىلع « روطت » دق نيدلا نا نايدالا ةنراقم ملع لوقي « ۲ »
 امو ضرالا تلا ٹری ںا یٰلاو ملسو هيلع تلا لص دمحم ىلا مدآ ندل نم ریغتت ملف دیحوتلا ةديقع اما تروطت

 اهیلع
 ١ ٤ « رانيدلا دبع سعت  مهردلا دبع سعت » ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي «
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 هرماوأ نوعبتيو « كيرش الب هدحو هلا سانلا دبعيف ىدهلا ةلاح ف امأ

 . هللا لزنأ امب نومكحي : ىأ ‹ هیهاونو
 ةايحلا رمأو سفنلا رمآ « كلتو ةدابعلا هذه نيب ام انيب افالتخا رمألا فلتخيو

 . ءاوس
 ! ةقيقحلا دبعت نأو مهولا دبعت نأ نيب قرافلا دعبأ امف سفنلا امآف

 الو لظلا الو « رونلا الو تاملظلا الو « ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو »
 « ١ »« تاومألا الو ءايحألا ىوتسي امو « رورحلا

 الو انظ هنظی ءیش نع ثحبب ءاوشع طبخ تاملظلا ف طبخي نم یوتسی له

 ريسيو اهاخوتيو اهملعي ةهجو ىلإ رونلا ىلع ىشمي نمو « ةقيقحلا ف هل دوجو
 ۾ ؟ اهيلإ ادصاق

 طارص ىلع ایوس یشمی نم مآ یدھآ ههجو ىلع ابکم یشمی نمف »
 « « ۲ »؟ میقتسم 5
 !؛ اريسم رسيأو ةكرح طبضأ امهيأ
 !؟ ةنينأمط رثكأو اسفن حورأ امهيأ

 - ةلاحم ال - درت ةلئسأ هجاوتل ضرألا ىلع اهتلحر ف ةيرشبلا سفنلا نإ مث

 . باوجلا بلطتو ةرطفلا ىلع

 ؟ نوكلا اذه قلاخ نم

 ؟ انج نيآ نم

 ؟ توملا دعب بهذن نيآ ىلإ
 ؟ ثادحألا ئشنيو نوكلا ريدي نم
 ؛ شيعن ءىش یأل

 طبخ طبخي نم مآ ىدهآ قيرطلا ملاعم ىلإ هلدي ةلحرلا ليلد كلمي نمفأ

 ؟ لیلد الب ءاوشع

 '؟ ةنينامطو انمأ رثكأ امهيأو ةكرح طبضأ امهيأ

 اهيلإ فدهي ةدحوم ةياغ هل نم .. ةنينأمط رثكأو ةكرح طبضآ امهيآ مث

 ةادح اهيلإ هودحي ةبراضتم ةددعتم تاياغ هل نم مأ « اهيلإ دحاو داح هودحي

 ؟ قیرط ىلا وعدي لک نوفلتخم

 ۰ ١ « رطاف ةروس ] ۱۹ - ۲٣ [
 ١ ١ « كلملا ةروس ] ۲۲ [



 له . لجرل املس الجرو نوسکاشتم ءاکرش هيف الجر الثم هلا برض

 . « ١ »۲ ؟ التم نایوتسی

 « ۲ » « ؟ راهقلا دحاولا هتلا مأ ربخ نوقرفتم بابرأأ »

 !؟ ةمارك رثكأ امهيأ .. مث

 ‹ اهلك ةفئازلا بابرألا ةدابع نم - مث نم - ررحتيو « قحلا هتلادبعي نم

 ف نیغاط ارشب تناك ءاوس « اههاجت یباجیإلا هدوجوب سحیو  اهیلع یلعتسیو
 « تايمتح » تناك وأ ‹ ةيوذعم وأ ةيدام « ىوق» تناك وأ « قحلا ربغب ضرألا

 تناك وأ « ةيخيراتلا ةيمتحلا وأ ةيداصتقالا ةيمتحلا وأ ةيداملا ةيمتحلاك ةفئاز
 عضخيو ةقرفتملا ةفئازلا بابرألا هذه دبعي نم مأ .. ةيتاذ تاوهشو ءاوهأ

 !؟ ناطلسلا كلذب هدبعتستف اهناطلسل

 !؟ ةمارك رثكأ امهيأ .. مث
 . ةيلاعلا ةناكملا هحنميو دوجولا هحنميو ءادتبا همركي ىذلا هلإلا دبعي نم

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو »

 . « »  « الیضفت انقلخ نمم ریثک ىلع مهانلضفو

 اهبلستو ةدارالا اهبلستو اهلذتف اهباحصأ دبعتست ىتلا ةهلآلا دبعي نم مآ

 ؟ ںوجولا

 . ديحوتلا ةديقع عم « سفنلا » رمأ كلذ

 . قيرطلا دحوتو فدهلا دحوتو ةماركلاو نمألاو راصبتسالا

 ليلد فرعتو « هتدابعو هركذب نئمطتو ‹ قحلا هللا دبعت ىتلا سفنلا نإو

 امك اهتارذ بترتتو اهتقاط دحوتتل ٠ نيأ ىلإو نيأ نم ٠ ضرألا ىلع اهتلحر

 نأ نم الدب ةلئاه ةينوك ةقاط حبصتف « سيطانغملا ةعطق ف ديدحلا تارذ بترتت
 . هيتلا ف اعئاض اددب حبصت

 . ديحوتلا وه كلذك اهنازيمف - ىرشبلا عومجملا ةايح - ةيرشبلا ةايحلا امأ

 اذهو لالح اذه لوقي ىذلا نم ؟ ةايحلا جهنم ةيرشبلل مسري ىذلا نم
 اذهو بيط اذه ؟ عيبق اذهو نسح اذه ؟ حابم ريغ اذهو حابم اذه ؟ مارح

8 ۰ 
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 . ةاعدملا ةهلآلا قح سيلو « هدابع ىلع ىقيقحلا هلالا قح - ةهج نم - هنإ
 قلخلا هل الأ » : رمألا بحاص - هناحبس - وهف قلاخلا وه هنآ امبف

 « «١ ١ رمألاو

 ىدودحملا لاهجلا قح سيلو ٠ ريبخلا ميلعلا قح - ىرخآ ةهج نم - هنإ مث

 رش وهو ایش اوبحت نآ یسعو ‹ مکل ریخ وهو اًتیش اوھرکت نآ یسعو » : قافآلا
 « ۲ » « نوملعت ال متنآو ملعی هتلاو « مکل

 ةحاپإلاو ميرحتلاو ليلحتلا قح ىآ - ةيمكاحلا نوكت ديحوتلا ةديقع فو

 . كيرش نود هدحو هتل - عنملاو

 ىهلإلا عيرشتلا نم ءىش طلخب ٠ هتلا عم« رشبلل ةيمكاحلا نوكت ةيلهاجلا فو

 ةلمج ىنابرلا عيرشتلا ذبنب « هتلا نود نم وأ « ىرشبلا ميرشتلا نم ءىش عم
 وأ « هرمآب امكاح ادرف رشبلا ناك ءاوس « رشبلا عنض نم اهلك عئارش ذاختاو
 .. ءاوسلا ىلع رشبلا لك اوناك وأ « رشبلا نم هريغ ةفئاط ةروشمب امكاح ادرف

 :« ۲ , للاب رفكو هتلا مم كارشإ كلذ لكو
 « ٤ » « ؟ هللا هب نذآي ملام نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ »

 « ٩ » « ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنآ ام اوعبتا »

 « ٦ »« نورفاكلا مه كئلوأف هتلا لزنآ امب مكحي مل نمو »

 « هل ةيمكاحلا لعجت ىتلا  ديحوتلا ةديقع نيب ام انيب افالتخا رمألا فلتخيو
 . هلا نود نم وأ هتلا عم رشبلل ةيمكاحلا لعجت ىتلا رفكلاو كرشلا دئاقعو

 عقاولا ةيحان نم ايناث فلتخيو ‹ ةيرشبلا ةماركلا ةيحان نم الوأ فلتخي

 لعجت يتلا « ديحوتلا ةديقع ىفف ةيرشبلا ةماركلا ةيحان نم امأف . ىرشبلا

 نم نیررحتم - مرخملا ميركلا وهو - هدحو هتل اديبع سانلا نوكي « هتل ةيمكاحلا
 كرشلا دئاقع فو . تيغاوطلا ىلع مهدوجوب نيلعتسم ٠ هتلا ربيغل ةيدوبع لك

 ١» ١ « فارعألا ةروس ] ٥٤ [

  » ۲ةرقبلا ةروس ] ۲١١ [

 مهف ١ مهسفنا دنع نم اغیرشت سیل اذه کلو هیف صن ال اميف « ںونسؤملا ,رشبلا دهتجي مالسالا لظ ل ۲ ٠
 اوعصي الو اودهتجي نأ مهل ناك ام مهل تلا نذإ الولو ٠ هيف اودهتجي نآ مھل ہللا نذا امیف ںودھٹجی امنإ

 میرحتلاو ليلحتلا قح ىه یتلا ةیمکاحلا ف ںوکراشی ال مھنکلو ماکحآلا ںوعضی۔ نذإلا اذهب - مهف ء ماكحألا
 اهراطإ نع جرخيال ةعيرتلل ةماعلا لوبصألاب موكحم داهتجالا نإ كلذ ںع الضفو ٠ أو ةحابالاو

 [ ۲١ ] یروشلا ةروس « « ٤
 ] ٌإ فارعألا ةروس « ©«

 ١ « ةدئاملا ةروسس ] ٤٤ [
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 رتبلا ضعب نوكي . هللا نود نم وأ هللا عم رشبلل ةيمكاحلا لعجت ىتلا « رفكلاو

 . بابرالا كىلوال اديبع مهضعبو . نوعرشملا نورطيسملا نوكلاملا مهو ابابرأ

 . تيغاوطلا ناطلس مهيلع عقي نيذلا مهو

 ةديقع لظ ف ةايحلا عباط وه دشرلاو لدعلاف ىرشبلا مقاولا ةيحان نم امأو

 دناقع لظ ق ةايحلا عباط وه طبختلاو ملظلاو هل ةيمكاحلا لعجت ىتلا ديحوتلا

 . هلا نود نم وأ هللا عم رشبلل ةيمكاحلا لعجت ىتلا رفكلاو كرشلا

 ءاوس - نوعرشي نيذلا نوك نم ةيلهاجلا ف - امئاد - ًاشنيف ملظلا امأف

 حلاصم باسح ىلع ةصاخلا مهتحلصمل نوعرشب « ١ , ةقبط وأ ادرف اوناك

 . نيرخآلا

 هبناوج لك نم رمالاب ةطاحإلا نع رشبلا زجع نم أشنيف طبختلا امأو

 . خلا .. ةيحورلاو ةيداملاو ةيقالخألاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 اوردق ايه ةرضاحلا مماعأ ىلع ةبترملا ةلبقتسملا جئاتنلا ةيؤر نع مهزجعو
 هبناوج ضعب ف هوليختو هوردق امل افلاخم امئا د ىتآي ىلمعلا عقاولا نإف اوليختو

 ىتلا ةرستبملا لولحلا نم ةديدج لكاشم امئاد تبنتو ؛ هبناوج لك ف وأ

 اذكهو . لولحلا هذه اوعضو نيذلا نابسح ف نكت مل« مهلكاشم اهب نوهجاوي
 تالكشم اهنم تبنت ةرستبم لولحو « ةمناق تالكشم . ةغرفملا ةقلحلا لظت

 ىعضاوب نظلا انسحأ اذإ اذهو ! ةديدج ةرستبم لولح اهل عضوت ةديدج

 ال مهناو لولح نم نوعضي ام عضو ف نوصلخم مهنأ انضرتفاو لولحلا

 « ۲ » ةريرش تاياغل لابخلا ف ةيرشبلا عاقيإل نوططخي
 ةحلصم هل تسيل - هناحبس - هلا نأل « لدعلا ىلع هللا ةعيرش موقت امنيب

 ال ىذلا هلك كلملا كلام ١ ديمحلا ىنغلا وهو « ةعيرشلا كلت ءارو نم اهبلطي ةيتاذ

 ةفاظنلاو رهطلاو ةاكزلاو مهب ربلاو هدابعل ريخلا تلا ديري امنإ . هنئازخ دفنت

 . عافترالاو

 اليم اوليمت نا تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو « مكيلع بوتي نأ دیری هتلاو »
 Tn» » امیظع

 فيطللا وه - هناحبس - اهلزنم نأل « دشرلاب مستت هللا ةعيرش نأ امك

 دارها وا درف اهلثمي ةقىط امناد مكاحلا نوكي امنا ٠ هدرعمب مكحي دحاو درف مقاولا ف دحويال ١ ١ ١

 ابوروا داسا ف دوهیلا رود نع ٹثیدح دعبامیف یتایس ۲ ١

 [ ۲۷ ] ءاسنلا ةروس» ۲ ١
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 وهو قلخ نم ملعي الأ » اهقلخ ىتلا ةيرشبلا سفنلا ةقيقح ملعي ىذلا « ريبخلا
 ملاع هناحبس وهو « اهل حلصي امو اهحلصي ام ملعيو « ١ , « ؟ ريبخلا فيطللا
 ‹ ضرألا ف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هملع نع دنيال ىذلا ةداهشلاو بيغلا

 اذه تاظحل نم ةظحل لك ىف لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملاب هملع طيحي ىذلاو

 الوريخلا اهنم ققحتي هنأ - هناحبس- ملعي ىتلا تاعيرشتلا لزنيف « هلك دوجولا
 هلجأ نم تلزن امل ةبسانم ةظحل لك ف نوكت ىتلاو « رشلا اهنم عقي

 ‹ سفنلا اهب ميقتست ىتلا ةديقعلا لمشي .. هلك كلذ لسمشي ديحوتلاو

 . ةايحلا اهب ميقتست ىتلا ةعيرشلاو

 ىف هتلا ديحوت وه - هتلا دنع نم لزنملا نيدلا هيلع موقي ىذلا - ديحوتلا ذإ
 هنأ - هناحبس - اهب درفنی یتلا هتافص نمو . هلاعفآو هتافص ف هدیحوتو هتاذ

 : فارعألا ةيآ ف انب رم امك رمألا بحاصو قلخلا بحاص

 « ۲, « رمألاو قلخلا هلالأ »

 . ءىش لك ىف هدحو هل- ةيمكاحلا ىأ - مكحلا نآو

 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ . هايإ الإ اودبعت الأ رمأ . هتل الإ مكحلا نإ »

 « ۳ » نوملعب ال سانلا

 ريغل هجوتلا ىنعمب - ةدابعلا ف امإ عقي وهف - ديحوتلل لباقملا - كرشلا امأ

 ميرحتلا ىنعمب- عابتالا ف امإو- هلا نود نم وأ هتلا مم ةيدبعتلا رئاعشلاب ها

 ف امك اعيمج امهيف وأ - هلا نم نذإ ريغبو هتلا نود نم ةحابالاو عنملاو ليلحتلاو
 : لحنلا ةيآ

 انؤابآ الو نحن ءىش نم هنود نم اندیع ام تلا ءاش ول اوکرشأ نیذلا لاقو »

 . « ٤ »ءىش نم هنود نم انمرح الو

 ىذلا داسفلا ثدحي ىذلا وه كرشلاو ٠ ضرألا حلصي ىذلا وه ديحوتلاو

 : هنع هدابع هتلا یهنب
 تلا ةمحر نإ . اعمطو افوخ هوعداو « اهحالصإ دعب ضرألا ف اودسفت الو »

 » © » « نينسحملا نم بيرق

 ١ ١ ١ كلا ةروس ] ٠١ [

 ١ ۲ ٠ فارعالا ةروس ] ٥٤ [
  u Tuفسوي ةروس | °]

 , ٤ « لحنلا ةروس ] ٠١ [
 « » Oفارعالا ةروس ] 2١ [
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 نأ انعطتسا « هتلا دنع نم لزنملا نيدلا تايهيدب نم وهو « هلك كلذ انملع اذإ

 ىسيع ىلع لزنملا هتلا نيد ف ةسينكلا هتثدحأ ىذلا عشبلا فيرحتلا ىدم كردن

 « مالسلا هيلع ىسيع هيلأتو ثيلثتلا ةبضقب ةديقعلا هيوشت ىف ءاوس « ميرم نبا
 ةلصفنم ةديقع سانلل هميدقتو « ةعيرشلا نع نيدلا كلذ ف ةديقعلا لصفب وأ
 ةديقعلا ف - كرشلا ىدم كردن نأ انعطتساو « ليلقلا الإ عيرشتلا نم اولخ
 لسرلا هيف ىقتلي ىذلا ديحوتلا نيد ىلع ةسينكلا هتلخدأ ىذلا - اعم عابتالاو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع مهمتاخ ىلإ مهلوأ نم اعيمج

 هب انيصو امو كيلا انيحوأ ىذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش »

 « ١ » « هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقآ نأ : یسیعو یسومو میهاربإ
 : نيتيآلا نيتاه ف هيفرط دحأ ىلإ نآرقلا راشأ ىذلا كرشلا كلذ
 « ۲ » ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل ن
 « ٣ » « ةثالث ثلاث تلا نإ اولاق نيذلا رفك دقل »
 : نيتيآلا نيتاه ف اعم هيفرط ىلإ راشأو
 مهلوق كلذ . هلا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو »

 نوكفؤي ىنآ هلا مهلتاق . لبق نم اورفك نيذلا لوق نوئهاضي مههاوفأب

 الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا
 « ٤ ر« نوكرشي امع هناحبس وه الا هلإ ال ٠ ادحاو اهلإ اودبعيل

 نكي مل - كلت ةهوشملا هتروصب - نيدلا كلذ نأ كردن نأ عيطتسن اريخأو

 . ةايحلل احلاص

 نيدلا قح ف ىربكلا ةئيطخلا هذهب اوفتكي مل اهلاجرو ةسينكلا ناف كلذ عمو
 ! تاركنمو ىرخأ اياطخ اهيلإ تفاضأ امنإ « ىوامسلا

 ١ ١ « یروشلا ةروس ] ١١ [
 ٠١ « ةدئاملا ةروس ] ۷۲ [
 » ١ « ةدئاملا ةروس ] ۷٣ [

 ٠ ٤ « ةدوتلا ةروس ] ۳۰ ٣١ [
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 : نيدلا لاجرو ةسينكلا نايغط : اناث

 ةبلاغ تايناحور وأ ةفرص تايناحور ىلإ لزنملا تلا نيد ةسيذكلا تلوح

 بناجلا داعبإو ١ ىوقتلاو عوشخلاو لتبتلا رعاشمو دبعتلا رئاعش ىلع هرصقب

 بناجلا اذه كرتو « هنم اليلق الإ - ةعيرشلا ىأ - ةيلمعلا ةايحلا مكحي ىذلا

 . هللا لزنآ امب ديقتم ريغ ىنامورلا نوناقلا ىضتقمب هيف فرصتيءرصيقل

 نيدلا ترصق ىذلا - ىحورلا بناجلا قيمعت اهتمهم نوكت نأ نونظملا ناكو

 . لاب بولقلا طبرت ىتلا ةيحورلا ةيبرتلا ىه كلذ ىلإ اهتليسو نوكت نآو- هيلع

 . هاشختو هبحتل

 اهريوصتو اهروصت عم ىقطنملا - بناجلا اذهب فتكت مل ةسينكلا نكلو

 هرسفي الو « روصتلا اذه عم فانتي الئاه « ايويند » اناطلس تسرام لب - نیدلل

 ! نايغطلا ةبغر الإ عقاولا ةقيقح ف ءىش

 تبآفءلئاهلا اهنايغط تسرام دق تحبلا ىحورلا بناجلا ف ىتح- اهنإ لب

 ىه نوكت نآ ترصأو « طيسو الب ةرشابم مهبرب نينمّؤملا بولق لصتت نآ

 ' كلاب اهقيرط نع بولقلا لصتت ىتلا ةطساولا - اهاوس الو - اهدحو

 ةسيذكلا اهتسرام ىتلا ةفلتخملا هباوبآ ىلإ نايغطلا اذه لصفن نآ انب ردجيو

 بحاصي ىذلا ٠ بولقلا ىلع اهناطلس ةلغتسم « نادبألاو حاورألاو لوقعلا ىلع

 . سانلا ةايح ف ةداع ىحورلا بناجلا

 دحب ثدحتن مث « نيدلا لاجر » نع الوأ ثدحتن نآ ناشلا اذه ف ج اتحنو

 : اهمهأ ةددعتم رهاظم ذختإ ىذلا . نيدلا لاجر نايغط نع كلذ

 . ىحورلا نايغطلا

 . ىركفلاو ىلقعلا نايغطلا

 . ىلاملا نايغطلا

 . ىسايسلا نايغطلا
 . ىملعلا نايغطلا

 )١( نيدلا لاجر :
 ‹ سانلل نيدلا نيقلتب نوموقي لاجر - یوامس ریغ وآ یوامس - نید لکل

 نيدلا رومآب قصلا - لقآلا ىلع سانلا رظن ف - نونوكيو ٠ هايإ مهميلعتو
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 نم هنوقلتب ام ةسراممب - ةداع - نوفتكي نيذلا سانلا داوس نم اهب فرعأو

 ريغ وأ ىوامس - نيد لك نأش اذه ناک اذإو . هيف قمعت نود نيملعملا كئلوأ
 نايدألا نع نأشلا اذه ف قرتفي هللا دنع نم لزثملا نيدلا ناف - ىوامس

 . ريدقت لقأ ىلع نيتنثا نيتلصخ ىف رشبلا دي ىلع ةعونصلا

 اذه ةقيقح ىلإ مهكولس ف برقأ سانلل نيدلا نوملعي نيذلا نوكي نأ : ىلوألا
 ناك امك « هللا ىلا برقأو اصالخإ رثكأو ايعو رثكأ ىأ هتايضتقمو نيدلا

 ناسحإب مهعبت نمو « نيملسملا نم لوألا ليجلل ةبسنلاب راصنألاو نورجاهملا

 . نيدلا موي ىلإ
 ىتلا مهتلئسأ ىلع سانلا اوبيجيل نيدلا رمأ ف نيهقفتم اونوكي نأ : ةيناثلاو

 وأ « رئاعشلاو ةديقعلاب لصتملا ىدبعتلا بناجلا ىف ءاوس « هنأشب مهل رطخت
 . ةعيرشلاب لصتملا ىلمعلا بناجلا

 اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ‹ ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو »

 « ١» ١ نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا ف

 ةيقب نم مارتحالاو ريدقتلا مضوم لاجرلا ءالؤه لثم نوكي نأ ىعيبط رمأو
 عضوم نونوكيال - هللا دنع نم لزنملا نيدلا ةعيبط مكحب - مهنكلو « سانلا
 تل سيدقتلا لعجي قحلا نيدلاو « قحلا نيدلا نوملعي مهنأل : الوأ . سيدقتلا
 قلعتي ام : هيبناجب نيدلا نوملعي مهنأل : ايناثو ‹ رشبلا نم دحأل سيلو هدحو
 عرشلا ىضجقمب ايندلا ةايحلا رومآ ميظنتب قلعتي امو رئاعشلاو ةديقعلاب هنم

 ىلمعلاو ىلقعلا مهبناجو ىحورلا مهبناج سانلا ف نوبطاخيف«ىنابرلا
 الو ضومغ الو هيف رحس ال ايعاو اطابترا مهب سانلا طابترا لظيف ‹ ىقيبطتلا
 امنإو « هتلا نيبو مهنيب ءاطسو- سانلا سح ف - نوحبصي ال مث نمو . رارسأ
 ! ريبك نيتطاسولا نيب قرفو . نيدلا رومأب ةحيحصلا ةفرعملا نيبو مهنيب ءاطسو

 دجوي امنإ « نيدلا لاجر » مهيلع قلطي نم لزنملا نيدلا ف دجوي الف مت نمو
 ءالوهل سيلو . ىرخأ ةهج نم نيدلا ف ءاهقفو ءاملعو ‹ ةهج نم نوحلاص لاجر
 ةودقلا ناكمو « ريدقتلاو ةبحملا ناطلس الإ ناطلس سانلا ىلع ءالؤه الو
 . سوفنلا ف ةحلاصلا

me طابسآ نم طبس لکب طان دق- هبر نم یحوب - مالسلا هيلع یسوم نأ ةقيقحو 
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 ةماقإ اهنيب نمو « مهنيب اهنوثراوتي ةنيعم الامعأ رشع ىنثالا ليئارسإ ىنب
 ايميظنت ارمأ ناك اذه نكلو .. اناهكو ةناهك مهيف دجوأ امم كسنلاو رئاعشلا

 اوفلتخي الو اوقرفتيال ىتح ضعبب مهضعب ليئارسإ ىنب طبرل طابسألا نيب اميف

 . هللا نيبو ليئارسإ ىنب نيب ةطاسو ىآ ‹ هتاذ نيدلل ةناهك نكت ملو « مهنيب اميف

 .. رخآ نآأش اهلف ةعوضوملا نايدألا امأ

 نايف مث نمو . هب سانلا فرعت الو قحلا تلا فرعت ال ةعوضوم نايدأ الوآ اهنإ
 لا ىلع افقو تسيل اهيف ةسادقلاو « حيحصلا موهفملا وه سيل ىنيدلا اهموهفم

 . قحلا نيدلا ف ىغبني امك هدحو

 ‹ كسنلاو رئاعشلاو ةديقعلا بناج : ىحورلا بناجلا ىلع ءىكتت ايناث ىهو

 ىلع رمألا اذهب تمتها نإ - ىقيبطتلا. ىلمعلاو ىلقعلا بناجلا نم ريثكب رثكأ

 ابيرقت ايلاخ اينا دجوو ايحور اطابترا مهب سانلا طابترا حبصي مث نمو- قالطإلا

 . قالطالا ىلع ىعولا نم ايلاخ - ريهامجلا نم ءاطسبلا دنع - وأ « ىعولا نم

 ایحور اناطلس نوسرامي نيد لاجر وآ ناهک نايدألا هذه ف حبصی انه نمو

 مه نوحبصيو .. رارسألاو ضومغلا نم ةلاه مهب طيحتو « ريهامجلا ىلع الئاه

 ! نودبعي ىذلا مههلإو سانلا نيب ءاطسولا

 . ةيبوروألا ةسينكلا اهتعضو ىتلا ةفرحملا ةيحيسملا نأش وه اذه ناك دقو

 ‹ ىنابرلا ىحولابو ميرم نبا ىسيع حيسملاب حسمت نإو ىعضو نيد اهنإ
 . هلا دنع نم هنأ معزو

 ابابلاو - ناهكلا ءالؤه ناكو .. نيد لاجر هل ناکو « ةناهك هل تناک مث نمو
 ! هتلا نيبو سانلا نيب ءاطسو - مهسآر ىلع

 « السلا هيلع حيسملا ىلإ اهناطلسو اهدوجو دنست نأ ةسينكلا تلواح دقل

 مل تاملك عارتخاب امإو « اهفادهآ بساني اليوأت لعفلاب اهلاق تاملك ليوأتب امإ

 رصيق نوناق ءاطعإو « هيلأتلاو ةونبلا ةيضق ىف تلعف امك « هب اهقاصلإو اهلقي

 . هتلا ةعيرشك ةيعرش

 ىلعو ؛ سرطب تنآ : نييراوحلا ريبك سرطبل لاق حيسملا نأ ةسينكلا معزت
 حيتافم كيطعأو . اهيلع ىوقت نل ميحجلا باوبأو ىتسينك ىنبا ةرخصلا هذه

 لكو « تاوامسلا ف اطوبرم نوكي ضرألا ىلع هطبرت ام لكف « تاومسلا توكلم
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 بهأ ىنإ » : لاق هنأو « ١ »تاومسلا ىف الولحم نوكي ضرألا ىلع هلحت ام

 « یتسینکل یناطلس
 - امور وهو- سرطب هيف تام ىذلا ناكملا نأ معزلا اذه ىلع ةسينكلا تبترو

 ف التمم اهلك ضرألا ىلع هيعارذ طسبي ىذلا ىنيدلا ذوفنلل ارقم نوكي نأ دبال

 نم هنأل ةعاطلا بجاو - ابابلا اهسأر ىلعو - ةسينكلا هلوقت ام نأو « ةسينكلا
 . هللا رمأ

 : نييواه نييهاو نيساسآ ىلع ةمئاق اهلك ةيضقلا نكلو
 ةيتوهال امهادحإ نيتعيبط وذ مالسلا هيلع حيسملا نأ ساسأ ىلع ةمئاق

 ةئيهلا هذه ىلع وهو ‹ تقولا تاذ ف رشبو هلإ وهف مث نمو  ةيتوسان ىرخألاو
 ةيتوهاللا ةعيبطلا ىذ هلالاو ةصلاخلا ةيتوسانلا ةعيبطلا ىوذ رشبلا نيب طيسو

 وهامنإ- ةقيقحلا ىف وهامك- سانلل هللا ىحو غلبي الوسر سيل وهف !! ةصلاخلا

 نم رمت امك « هللا ىلإ لصت ىكل مهلامعأو سانلا رعاشم اهب رمت ةطيسو ةقلح
 ! سانلا ىلإ تا ةملك هلالخ

 نإف مث نمو ‹ حيسملا ةثيرو ىه ةسينكلا نأ ساسأ ىلع - دعب نم - ةمئاقو
 « ةسادق «و(ةسدقم ىهف « حيسملل ناك ىذلا ناطلسلا تاذو عضولا تاذ اهل

 مهب رمت نيذلا ءاطسولا مه مهريغو ةلداركلا نم مهيلإ رمألا لكي نمو- ابابلا
 ىلإ هتلا ةملك مهلالخ نم رمت امك « هلا ىلإ لصت ىكل مهلامعأو سانلا رعاشم

 !! سانلا

 .. هللا نيد ف ساسأ ىلع موقيال نيرمألا الكو

 . بسحف لسر مه هللا نيد ف لسرلاف

 « ۲ » . « !؟ الوسر ارشب الإ تنک له ! یبر ناحبس : لق »
 « ۳ » « لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو »

 . كلم ىنإ مكل لوقأ الو بيغلا ملعأ الو هللا نئازخ ىدنع مكل لوقأ ال : لق »

 « ٤ ر . « ىلإ ىحوي ام الإ عبتآ نإ
 بيغلا ملعأ تنك ولو هللا ءاش ام الإ ًاعفن الو أرض ىسفنل كلمأ ال : لق »

 ١  » ۱ر رشع سداسلا حامصالا « یتم لیجنا ۱۹-۲١ «
 ١ ١ « ءارسالا ةروس ] ٩۳ [

 ١  » ۲نارمع لآ ةروس ] ٠٤٤ [
 ١ ٤ « ماعنالا ةروس ] ٥٠ [
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 « نونقوي موقل ررشبو ريذن الإ انأ نإ . ءوسلا ىنسم امو ربخلا نم ترثكتسال

 : هلوسرو هتلادبع میرم نبا یسیعو
 حيسملا امنإ . قحلا الإ هلا ىلع اولوقت الو مكنيد ف اولغت ال باتكلا. لهآ اي »

 للاب اونمآف . هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلآ هتملكو هلا لوسر ميرم نبا یسیع
 نأ هناحبس دحاو هلإ هلا امنإ . مكل اريخ اوهتنا ! ةثالث : اولوقت الو  هلوسرو

 فكنتسپ نل . الیکو ہتلاب یفکو ‹ ضرألا ف امو تاومسلا ف ام هل . دلو هل نؤکی
 هتدابع نع فكنتسي نمو . نوبرقملا ةكنالملا الو هتل ادبع نوكي نأ حيسملا

 مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف . اعيمج هيلإ مهرشحيسف
 الو اميلا اباذع مهبذعيف اوربكتساو اوفكنتسا نيذلا امآو . هلضف نم مهديزيو

 « ۲ ر« اریصن الو ایلو هلا نود نم مهل نودجي
 ناك ةملكلاو . ةملكلا ناك ءدبلا ىف » : اولاق مهنأ نم مهدنع طلخلا عقو امنإ

 كلذك مدآ نوكي نآ نكمي ساسألا اذه ىلعو ! هتلا ىه هتلا ةملك اولعجف .. « هتلا

 هلا نألو« ۲ »۰ نوکیف‹ نک هل لاق »: تلا ةملك هنأل - تلا رفغتسن - هتلا وه

 هل اوعقف یحور نم هيف تخفنو هتیوس اذاف » : هحور نم هيف خفن

 . « ٤ »۰ نیدجاس

 نوكت نأ ىنعت ال ىهف مهاوه ىلع اهولوآو حيسملا ىلإ اهوبسن ىتلا ةلوقلا امآ

 نيد لاجر الو ةيبوروألا ةسينكلا ف رمألا هيلإ راص ىذلا ىنعملاب ةسينك كانه

 اهتحص ضرف ىلع ىه امنإ . نيدلا كلذب نينمؤملا ىلع ناطلسو زيمتم دوجو مهل

 ةزعلا هلو ٠» ملسو هيلع هلا ىلص دمحمب نينمؤملا نع هللا لوق نم رتكآ ىنعت ال

 ف اهب نوزتعي ‹ هنیدب نینمؤملل هتلا اهحنمی ةزع یهف « ٩ «نینمؤمللو هلوسرلو
 ! نينمؤملا ىلع هنوسرامي ايتاذ اناطلس تسيلو « نيقفانملاو رافكلا ىلع ضرألا

 ةيحيسلملا ف رومألا تراس جوعملا ليوأتلاو ءىطاخلا مهفلا اذه ىلع نكلو

 مهمسريو ابابلا « ةسادق » مهسآري« ٦ , نيد لاجرو ةسينك اهل راضف ةفرحملا

 « » Nفارعالا ةروس ] ۱۸۸ ]

 ] .VT 1۷1 ] ءاسنلا ةروس « ۲ »

 [ ٩۹ ] نارمع لآ ةروس « ۲ »

 [ ۷۲ ] + ص » ةروس ۾ » ٤

 [ ۸ ] نوقفانملا ةروس « » ٠

 هملع اماما ةيناسنالا حورلل اديدج اداليم ناك عوسي هن رشب امف » زليو ىزیلجنالا خرؤمل ا لوق انہ رم « ٦
 ٠ حبذملاو نهاكلا ةنايد . ةميدقلا ةنايدلا وهف سلوب
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 ناطلسلا كلذ سانلا ىلع مهل راصو « مهبصانم ىف مهعضي ىأ ابابلا كلذ
 دح ىلإ لصو امنإو « ايداع اناطلس نكي مل ىذلا ىبوروألا خيراتلا ف فورعملا
 . ناولألا ددعتملا نايغطلا

 : نيدلا لاجر نايغط ( ۲)

 : ىحورلا نايغطلا ( ) ١

 ىتلا ةعوضوملا نايدألا ةعيبط نم وه ىحورلا نايغطلا نأ ىلإ لبق نم انرشأ

 ىف هتنهك مهو . نوعرف ةرحس عم رمألا ناك كلذك ىحورلا بناجلا ىلع زكرت
 . مهنع نآرقلا ىوري نيذلا .. تقولا تاذ

 « ١ » مهوبهرتساو سانلا نيعأ اورحس اوقلأ املف »
 طوحم نهاكلاف . اهلك ةميدقلا ةيعضولا تانايدلا ةنهك عم رمألا ناك كلذكو

 هيفف مث نمو « دوبعملا هلالاب ةيفخ ةلص هل نأ ساسأ ىلع « ضومغلاو رارسألاب
 ىلع بوهربملا ناطلسلا كلذ هل عيتي نييداعلا رشبلا ةيقب ريغ فاضإ رصنع

 !.. ءاوسلا ىلع هبضغو برلا اضر لزنتسي نأ - مهسح ف - كلمي هنأل ‹ بولقلا
 ' هاضر كلذكو  برلا بضغ وه امنأك - مهسح ف - هبضغ حبصي ليلق دعبو

 اهل نأل ىداملا رحسلا ةروص ىلإ ةفرحملا ةيحيسملا ف لصي ملرمألا ناك اذإو
 ةنهكلا رود نم ابيرق اهيف نيدلا لاجر رود ناك دقف « لاح ىأ ىلع ایوامس الصأ
 سانلا ىلع غاط ىحور ناطلس مهل ناكو « ۲ » ةصلاخلا ةينثولا تانايدلا ف
 ديمعتلاو . دمعي ىتح ايحيسم دعيال لفطلاف . هتلا نيبو مهنيب ءاطسولا مهفصوب
 ةينونهكلا ةطاسولا كلتب ىحيسملا ةايح أدبت مث نمو . نهاكلا دي ىلع ال! متي ال
 ىذلا وه . نهاكلاب اطبترم اهلك هتايح لظي مث . نيدلا ف - ءادتبا - هلخدت ىتلا
 هفارتعا لبقتي يذلا وهو . ةسينكلا ف دحألا ةالص هب ىلصي ىذلا وهو ‹ هجوزي
 ىاصي ىذلا وه مث ( ! نارفغ ال مث نمو ةبوت الف الإو ) هتبوت لبقتيو هاياطخب
 طابرلا كلذ نهاكلاب طبترم هتامم ىلإ هدلوم نم وهف . تومي نيح ةياهنلا ف هيلع
 هبلق لصت ىتلا ةلصلاو « بيغلا ملاع ىلع ةحوتفملا ةوكلا هسح ف لثمي ىذلا
 ا

 ٠ ١ ٠ فارعالا ةروس | ٠١١ |

 ةلحرم لحارم ثالث ف رم دق ةيرسبلا حيرات نإ نييلهاجلا " مهناملعو  مھباتک ںم لاق ںم لاق اھ ںم
١ ۲ ١ 

 لانه مهتيلهاج نع نوملكتي مهو ' نيدلا نم اهيف سانلا صلحتي ىتلا ملعلا ةلحرمو نيدلا ةلحرمو رحسلا
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 ديعب هتلاب ةرشابم ةلص دقعي نأ هنادجو ةرارح تناك امهم عيطتسي الو ! لاب
 ! تاقوألا نم تقو ىآ ف هلخ دتل ةضرعم ريغ وآ نهاكلا ناطلس نع

 كلاب امف ( ةيشربألا ) ةيرقلا ف ريغصلا سامشلا ناطلس اذه ناك اذإف

 ؟' لانيدركلاب كلاب امو فقسألاب
 رقم ف كانه ةيوبابلا شرع ىلع سلجي ىذلا اعيمج ءالؤه سيئرب كلاب ام مث

 '؟ ناطلسلا

 مساب ثدحتملا هنإو - ابابلا - « ةسادق » هنإ كل ليق اذإ نذإ بجعت وآ

vt: 

 !؟ تاملكلا سدقمو تاذلا سدقم هنإو .. ضرألا ف هلالا برلا

 ضضرألا ىف اوغط دق نيدلا لاجر تيآر اذإ - ىرخآ ةهج نم - بجعت له مث
 !؛ ناطلسلا كلذ بولقلا ىلع اوتوأ دقو « قحلا ربغب

 هآر نآ « ىغطيل ناسنإالا نإ ! الك » : ىِغْطُي هتعيبطب ناطلسلا نإ
 . هب ناميالا قدصو هتلا ىوقت الإ نايغطلا اذه نم دحي الو « ٠٠» ١ ىنغتسا

 فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقأ ضرألا ف مهانكم نإ نيذلا ١

 « ۲ ر رومألا ةبقاع هتلو . ركنملا نع اوهنو

 ؛ نايغطلا عنمي ىذلا امف .. ىوقتلا نم بولقلا تغرف اذإف

 . مهوخرؤمو مهباتك دهشي امك ىوقتلا نم ةيلاخ مهرثكأ بولق تناك دقلو
 ةفرح مهيلإ ةبسنلاب نيدلا ناك كلذل .. تاوهشو ءاسنو لام دابع . ايند دابع

 ىف ةعيفرلا ةناكملا تاذ بصانملا ىلإ مهلصويل هنوجلي اليبسو « اهنوفرتحي
 . ناطلسلا تاذو عمتجملا

 ىلع اقح ناكو .. خيراتلا ف نايغطلا ناولآ عشبآ نم مهنايغط ناك كلذلو
 اساسحإ « هنم خلسنتو ىغاطلا ناطلسلا اذه ملخت نآ - ترونت نيح - ابوروآ

 فورمألا اذه ف - تكرحت دق تناك نإو .. ناوهلاو لذلا نم ارارفو ةماركلاب

 ىلإ لالض نم اهتجرخآ « دشرلاو قطنملا نع ةديعب ءاجوه تاكرح - هريغ
 . لالض

 - ةيئاور ةقيرطب - اهيف ثدحتي ىتلا نيتنيدملا ةصق ف زنكيد سلراشت فصي

 دهاشم نم ادهشم « اهمايقل تآيه ىتلا لاوحألاو ةيسنرفلا ةروثلا تامدقم نع

 ١ ١ , قلعلا ةروس ] ١ - ۷ [

 ٠ ٠ عحلا ةروس ] 4١ [
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 لذلا وأ « سانلا ىلع نيدلا لاجر هسرامي ناك ىذلا ىحورلا لالذالا كلذ

 - هتلالد ف ءاوس امهالكو - نيدلا لاجرل سانلا هسرامي ناك ىذلا ىحورلا

 رسمهني رطملاو .. مويلا اهريغ ذئموي ىهو سيراب عراوش نم اعراش فصيف

 هناصح ىلع لاذيدراكلا بكومو ‹ لحولاو را ذقألاو نيطلاب ءولمم ع راشلاو « ةوقب

 ةفئاخ بولقب دهشملا كلذ بقرت نيفصلا ىلع ةدشتحم سانلاو « قيرطلا ف رمي
 هذه ىوهتف « مهسوؤر اهيف بكوملا ىذاحي ىتلا ةلئاهلا ةظحللا رظتنتو « ةفجاو

 قصتلت ىتح ىوهت لظتو « رقوملا بكوملل - !! ةلذم وأ - اعوشخ سوؤرلا

 ! تاروذاقلاو نيطلاو لحولا ف .. ضرألاب

 ! هتلا لوسرای یمآو تنآ یبأب
 « ١ هميرم نبا حيسملا ىراصنلا ترطأ امك ىنورطت ال »

 . « ۲ » ديدقلا لكأت تناك ةكم نم ةأرما نبا انأ امنإ »

 ةسينكلا هتسرام ىذلا ىحورلا نايغطلل ديحولا بابلا وه كلذ نكي ملو

 . نايغطلل باوبآ كانه تناك ةيحيسملا ةديقعلا بلص ىفف .. نيدلا لاجرو
 ىف نكلو ملعلا ف ال .. نوخسارلا الإ اهليوأت ملعي ال ىتلا « رارسألا » كانهف

 ! تونهكلا

 زبخ ىلإ حيسملا دسج هيف لوحتي ىذلا ىنابرلا ءاشعلاو .. ثيلثتلا رارسآ

 . سوقطو تادقتعم نم كلذ ىلإ امو ! رمخ ىلإ هؤامدو

 رظح ثيح نم - ىركفلاو ىلقعلا نايغطلا ف ةلخاد ةيضقلا هذه تناك نّئلو

 هذهب هنع ملكتنسو « اهب ىمعألا ميلستلا بوجوو « اهتشقانمو اهيف ريكفتلا
 بلص نم مهدنع اهنآ كلذ . ىحورلا اهبناج نع انه ثدحتن اننإف- كانه ةفصلا

 ال هتلا نيبو ىرشبلا بلقلا نيب ةصلاخ نوكت نآ ةديقعلا ف ضورفملاو .. ةديقعلا
 نمّؤملا بلق طبرت ىتلا ةرشابملا ةلصلا ىه اهنأل . ضرتعم قيرطلا ف اهضرتعي
 دقعني مت .. ةيهولألا ةقيقح سانلل نيبتل هلسر ىلع هتاملك هتلا لزني امنإ .. هللاب

 . هتلا ىلإ ةرشابم هجتيف ىرشبلا بلقلا لخاد ف ناميالا

 ‹ ناطلس نم هب هتلا لزتآ ام فيز نم « ةديقعلا » كلت ف امع رظنلا فرصبو

 دحآ نم لبقيال ىتلا ةحيحصلا ةديقعلا ىه لب ! ةديقعلا ىه - مهدنع - اهنإف

 ىیراخبلا داور ۰ \

 هچجام نا داور « ۰ ٣
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 ال ةفظم رارسأ ىلع ىوتحت نأ ةحيحصلا ةديقعلا ف ضورفملا سيلو ! اهاوس
 امنإ ! تاوذلا ةدودحم ددعلا ةدودحم سانلا نم ةنيعم ةئف الإ اهتقيقح فرعي

 ‹ قحلا نم ليدب ماهوألا ثيح « ةفلاسلا ةينثولا تانايدلا ف اذه ثدحي ناك

 نم نوقيفي ال اهل نيعضاخ سانلا لظيل « ماهوألاب طيحت رارسألا ثيحو

 بولقلا لصو - مهدحو - مهيديأ ف نيذلا اهتنهك ىلع نودرمتي الو « اهرحس

 ! راصبألا الو ماهفألا اهكردت ال ةيفخ ةقيرطب « رارسألاب

 عنص نموأ « ةسينكلا عنص نم انيد اهتقيقح ف ةسينكلا ةبحيسم تناك ذإو

 ىتلا ةينثولا تانايدلا كلت ةعيبط نم ايش توتحا دقف ابوروأل اهمدق ىذلا سلوب
 الإ اهحاتفم كلمي ال ىتلا رارسألا كلت تنمضتف « لبق نم رشبلا اهعضو
 ف دحأ اهحاتفم كلمي امف ! سانلل نولوقي اذكه وأ .. ايلعلا ةسادقلا باحصأ
 ! قالطإلا ىلع هل دوجو ال مهو اهنأل ةقيقحلا

 نل: سانلل تلاقف « بناجلا اذه ىف الماك ىحورلا اهنايغط ةسينكلا تسرامو
 رارسألا كلت حاتفم نإ مهل تلاق مث .. رارسألا كلتب اونمؤت ىتح هتلاب اونمؤت

 !! راتخن نمل الإ هيطعن نلو نحن اندنع

 : ىركفلاو ىلقعلا نايغطلا ( ب)
 فقوملا اذه اندجو « اهنم ةسينكلا فقومو < اهتاذ رارسألا كلتل اندع اذإ

 ال ةسينكلا هتسرام .. ىحورلا نايغطلا ريغ نايغطلا نم رخا نول ىلع ىوطني
 هذه مهيلع تضرف نيح « مهراكفأو مهلوقع ىلع نكلو ةرملا هذه سانلا حاورأ ىلع
 ف كاشلا وأ اهيف شقانملا تربتعاو « اهتشقانم نم مهتعنمو اضرف رارسألا

 ةيوبابلا ناوضر نم جرخو .. ةيدبألا ةنعللا هيلع تبجو اقطرهم ارفاك اهرمأ

 ! للا ناوضر نم - مث نم - جرخف
 نأ كش الو . لقعلل ةيفانمو قطنملل ةيفانم اهلك رارسألا كلت تناك دقلو

 ول اهنآ نوسحیو « ريدقت لقآ ىلع هنوسحی وأ كلذ نوملعي اوناك اهيعضاو

 « اهيلع نورصي اوناك ذإو ! شاقنلل دمصت نلف - قطنملاو لقعلاب - تشقون

 نكي ملف - ىعو ريغب مهنم الالض وأ ىعوب اليلضت - ةقيقحلا ىه اهنأ ىلعو
 ال ىكلرومألا هذه ف ةشقانملا عنمل ىغاطلا مهناطلس اومدختسي نأ الإ مهمامآ

 ناهذآ ف یتح هل دوجو ال وأ هیعضاو ناهذآ ف الإ هل دوجو ال مهو نع فشکنت

 ! هيعضاو
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 ف « ىربكلا » لودلا هسرامت ىذلا « وتيفلا « ضارتعالا قحب اذه ىنركذيو
 وأ اهجرحيس ام اشاقن نأ لودلا كلت ىدحإ رعشت نإ امف ! ةرصاعملا ةيلهاجلا

 مادختساب ةنسلألا تاكساب ردابت ىتح « قحلا نع هدعبو اهفقوم فيز فشكي
 ! نيرغاص نوشقانملا تكسيف « وتيفلا »

 لودلا اهسفن ىمست ىتلا ةينايغطلا ىوقلا هسرامت انايغط اذه ناك نئلو
 نورقلا ةيلهاج ىف ةسينكلا نايغط ناك دقف ةرصاعملا ةيلهاجلا ف ىمظعلا

 رمآ ف هسرامت تناك دقف « دشأو ىكنآ - « ١ ءابوروأ ف ةملظملا - ىطسولا

 اوقلخ نيذلا « رشبلل اهنع ىنغ ال ةيرشب ةرورض ىهو ةديقعلا سمي

 تلا نع ثحبت - اهيف هلا ع دوأ امب - مهترطف لظت نيذلاو « نيدباع - مهترطفب -

 . هالع ف هسدقتو ةدابعلاب هيلإ هجتتلإ
 هذه ةيهام نع - لاؤس درجم - لاسيف ًارجتي ركفم لقع یآ ناک نیحو

 ‹ ناميإلا ديزي ىذلا نانئمطالا وأ اهب ناميإلا لجأ نم هلاؤس ناك ولو ؛ رارسألا
 ف كشال هعقوي ىذلاوهب مهي ىذلا مثإلا اذه نع هرجز ىلإ ع راست ةسينكلا تناك

 هب نمؤملا ملسي امنإ . لقعلا قاطن نع جراخ رمأ اذه نإ هل لوقتو ! كلاهما

 ! شاقن ریغب امیلست
 . نأشلا اذه ف ةيرورض تناك امبر ةفقو انهو
 تايآأ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه » : ىلاعت هلوق لابلا ىلع رطخي دقف

 نوعبتيف غيز مهبولق ف نيذلا امأف . تاهباشتم رخآو « باتكلا مآ نه تامكحم

 نوخسارلاو . هتلا الإ هليوأت ملعي امو « هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام

 « ۲ » « بابلألا اولوأ الإ ركذي امو « انبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا ف
 “"* هنا ف اورکفت الو هلا قلخ یف اورکفت : ملسو هيلع هللا یلص لوسرلا لوقو

 نأش نم مأ لقعلا ناش نم نيدلا له : اهساسأ نم ةيضقلا هذه ضرعت دقو

 لجأ نم- هيلع لهو ؟ قالطالا ىلع رود هل ناك نإ هيف لقعلا رود امو ؟ نادجولا

 نأ هل مآ « نيدلا » قيرط نع هيتأي ام لكب ىمعأ اميلست ملسي نأ - ناميالا
 ؛ ليلدلا بلطيو شقاني

 اباتك کلو مھیلإ ةسلاب كلدك اهتیمست ف ںوقداص مھف ابوروأل ةسنلاب ةملظم یطسولا نورقلا تناک ١ ١ ٠
 ںورقلا دشا ةرتملا كلت توح دقو نورقلا كلت ف هلك ملاعلل ةلماش ةفص اهنآ ىلع اهنومدختسي « ' نيملسم »

 [ ۷ ] نارمع لا ةروس « ۲ » ' مالسإلاب تءاضتسا ىتلا كلت .. ارون

 ںيدلا رمان خيشلا ٠ « ريغصلا عماجلا عيحص رظنا » ميعن وہا هاور امهنع هلا ىضر سابع نبا نع ء۲ ١
 ٤۹/۳ ینابلالا
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 عمجيو . هباشتملاو مكحملا ىلإ ةراشإ هيف دجنف ىنآرقلا صنلاب الوأ دبنو

 نم ىه- ةعيرشلا ماكحآ كلذكو - ةديقعلا لوصأ نأ ىلع ءاملعلاو نورسفملا

 اهددحت مل ىتلا - ةهباشتملا رومألا نأو . هيف هباشتلا لخديال ىذلا مكحملا

 لاشملا ليبس ىلع اهنم ىتلاو « اهديدحت ف نورسفملا فلتخا ىتلاو « ةيآلا
 نم كلذ ىلإ امو شرعلا ةفصو « رانلا لاوحأو ةنجلا لاوحأل ةلصفملا ةروصلا

 نيخسارلا نإ مث « اهليوأت ف نوفلتخملا رفكي ىتلا لوصألا نم تسيل- رومألا

 مهدنع نأ نومعزيال - تونهكلا لاجر ةئفك ةددحم ةئف اوسيل مهو - ملعلا ف

 مهنوبلاطي مث سانلا نع هنوزجتحي مهب صاخ رس اهليوأت نأ الو « اهليوأت

 - اهليوأت ملعي ىذلا وه هدحو هتلا نأ ىلع ةيآلا صنت لب . ليلد الب هب نامیالاب
 ىلع ءىش لك ملعب ىذلا ريبخلا ميلعلا وه - هناحبس - هنأل - اهتقيقح ىأ

 اهمكحم - اهلك تايآلا نأب طقف نوملسي ملعلا ف نوخسارلا امتإ « هقالطإ

 هدحو هللا دنع وه تاهباشتملا هذه ملع نآ نوملعيو « هللا دنع نم - اههباشتمو

 مهسفنأل نومعزيال مهنكلو « لا دنع نم ةلزنم اهنأل اهقالطإ ىلع اهب نونمؤيف
 نع هنوبجحي ملعلا نم اًئيش مهسفنأل نوزجتحي.الو « ليوأتلا ف ةيصوصخ

 . سانلا

 اياضق ىف ةيبوروألا ةسينكلا فقوم نع فالتخالا مامت فلتخي رمأ اذهو

 اهدنع نأ تمعز مث « ةديقعلا لوصأ نم رارسألا كلت تلعج دقف . ةديقعلا

 اونمؤت نأ مكيلع نكلو ! حاتفملا مكيطعن نل: سانلل تلاق مث .. اهحيتافم اهدحو

 ةديقعلا وغئاز متناف الإو ! شاقن الو لاس نود مكل اهمدقن امك اهب

 ! نيدلا موي ىلإ ةنعللا مكيلعو .. نوقطرهم

 ىلع اهسفنل تضرتفا لب « هلالا عضوم ىف اهسفن تعضو انه ةسينكلا نإ

 ةمحر هدابع ىلع هسفنل هضرتفي نأ ىلاعتو هناحبس هللا اشي مل ام سانلا

 نم سيل رومأب هدابع دبعتي نأ هل قحي ىذلا وه - هدحو - هتلاف ! سانلاب

 - هنكلو . بيغلاب هعیطي نم - هناحبس - ملعیل ‹ اهتمكح اوکردی نأ یرورضلا

 هتلا اهلعج ىتلا ةديقعلا رومأ ف سيلو دبعتلا رومأ ف كلذ لعج دق - هتمحر نم
 اهيلإ نئمطيو بلق لك اهبعوتسيل ‹ ضومغ الو زاغلأ الب ةحوتفمو ةرسيمو ةلهس

 رثكأ اقوقح اهسفنل تلعجو « ةديقعلا رومأ ىف كلذ تلعجف ةسينكلا امأ . بلق لك
 ! دابعلا ىلع هلا ضرتفا امم



 ىلع اوفرعتي نأ رشبلل ةحيصن هيف نأ دجنف فيرشلا ثيدحلا ىلع جرعن مث

 ءىش لك ف هدرفت ىلع ةلادلاو « هتينادحو ىلع ةلا دلا هتايآ لالخ نم هناحبس هللا

 . اوكلهي الو اولضي الیکل هلا تاذ ف اورکفتي نأ اولواحی الأو . كرش الب

 ؟ فرعي نأو شقاني نآو ثحبب نأ ىرشبلا لقعلا ىلع رجح وه له

 امنإ « تلا تايآ ف اوركفت » . ثيدحلا لوأ ف ةدراو ركفتلا ىلإ ةوعدلاف ! الك

 ددبتت نأ ىرشبلا لقعلا ةنايص ىلإ ةوعدو ‹ ريكفتلل حيحصلا جهنملل نايب وه
 ! هءارو لئاط ال امیف هتقاط

 الو نامز اهدحيال ىتلا تلا تاذ نم هب طيحي نأ ىرشبلا لقعلا كلمي اذامف
 ؟ ءاهتنا الو ءدب الو ناکم

 ةحيصنلا فلاخ نيح ةيهلالا تاذلا رمأ ف ىرشبلا لقعلا لصو ءىش ىآ ىلإو
 ؛ ثيدحلا وأ ميدقلا ف ةفسلفلا تلصو ءىش ىأ ىلإ ؟ تاملظلا ف طبخي ىضمو

 الإ ءىش ىلإ ىدؤت ال ىتلا ةينهذلا تالظاعملا دعب مالكلا ملع لصو ءىش ىأ ىلإو

 !؟ ةجيتن الب نهذلا داهجإ

 ىفتكيف ٠ ىداملا نوكلا رومأ ف ىتح « هنكلا » كاردإ نع زجعيل دل لقعلا نإ

 ؟ دودحلا هدحتال ىذلا قلاخلاب فيكف « هنكلا ف لوخدلا نود رهاوظلا ليجستب

 ! هيتلا

 هل اهيف نوكيو هولدب اهيف ىلدي نأ لقعلا ىلع جرح ىذلا اذ نمف ةديقعلا اما
 ؟ بیصن

 رمأ ف لصيل ربدتلاو ركفتلا ىلإ ةحيرص ةوعد لقعلا اعد دقف مالسالا امأف
 وا « ىوهلل اعابتا ٠ ريكفتلا نوضفري نيذلا ىلع يعن لب .. نيقيلا ىلإ ةديقعلا
 نع < ةريصبلاو سحلل اقالغإ وأ ٤ دادجألاو ءايآلا دکئاقع نم هوڻرو امل اعابتا

 : ركفتلاو لمأثلا

 » \ «» ملع ريغب مهءاوهأ اوملظ نيذلا مبتا لہ »

 ولوأ ! انءابأ هيلع انيفلا ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو »

 ١ ١ « مورلا ةروس ] ٠۹ [
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 « ١ »۰ !؟ نودتهي الو ائیش نولقعی ال مهؤابآ ناک

 سحلا قالغإ ىهو مهنع ةميمذلا ةفصلل ىفن نمحرلا دابع فصو ىف ءاجو

 : ركفتلا نع ةريصبلاو

 « ۲ » « انایمعو امص اهيلع اورخي مل مهبر تایآب اورکذ اذإ نیذلاو »
 . قحلا ةفرعم ىلإ ىدؤي ىذلا ريكفتلا نع مهلوقع اودصوي مل ىأ

 ىف نوركفتي نيذلا مه مهنآو « بابلألا ولو » مهنأب نونمؤملا فصوي كلذك

 قلخو رخآلا مويلاو هلاب ناميالا ىلإ ركفتلا مهيدهيف ضرألاو تاوامسلا قلخ

 : لطابلاب ال قحلاب ضرألاو تاوامسلا
 « بابلألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ف نإ »

 تاوامسلا قلخ ف نوركفتيو « مهبونج ىلعو أدوعقو ًامايق هتلا نوركذي نيذلا
 « ۲ »۰ رانلا باذع انقِف « كناحبس « الطاب اذه تقلخ ام انبر « ضرألاو

 : تايآلا نم هيوحي اميف نوركفتي الو نآرقلا نوربدتي ال نيذلا ىلع یعني امك

 افالتخا هيف اودجول هتلا ريغ دنع نم ناك ولو ؟ نآرقلا نوربدتي الفأ »
 « ٠» ٤ اریثک

 « © ر« ؟ اهلافقأ بولق ىلع مأ ؟ نآرقلا نوربدتي الفأ »

 : نآرقلا ىف ريثك ىلقعلا لدجلاو ةيلقعلا ةلدألاو

 « ١ » « اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول »

 العلو قلخ امب هلإ لك بهذل اذإ . هلإ نم هعم ناک امو دلو نم هتلا ذختا ام »

 « ۷ » « نوفصي امع هتلا ناحبس . ضعب ىلع مهضعب

 « ۸ »« !؟ نوقلاخلا مه مأ ؟ ءىش ريغ نم اوقلخ ما »

 ىف مخض ىركف طاشنب ماق دق مالسالا لظ ف « لقعلا » نأ خيراتلا دهشيو

 ف ةيبوروألا ةسينكلا ةميرج طبضلاب ددحنل « لاسنف دوعن اننكلو  هاجتا لك

 ]¥ ] ةرقىلا روس «

 [ ۷٣ ] ناقرفلا ةروس ,
 [ ۱۹۰-۱١۱ ] نارمع لا ةروس .
 [ ۸۲ ] ءاسنلا ةروس .

 ١ دمحم ةروس ] ٤]

 [ ٣۲ ] ءایبنالا ةروس ,

 [ ^1 ] نوىمؤملا ةروس .

 حح < م ير مص ل چ ٠ روطلا ةروس ] ۳° [
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 ؟ ناميالا ةيضق ف لقعلا رود امو نادجولا رود ام : ىرشبلا ركفلا ىلع رجحلا

 ؟ ميلستلا الإ اهيف لقعلل سيلو نادجولا اهب صتخي رومآ كانه لهو

 هيلع هتلا ىلص هللا لوسر ىلع لزنملا ىحولا ف هتروص فرعن امك . نيدلا نإ

 عسوأ نادجولا نوكي دقو . نآ ف هلقعو هنادجو : هلك ناسنالا بطاخي - ملسو
 نايف كلذلو . ناميإلا ةيضقو ةديقعلا رمأ بعوتست ىتلا ةيرشبلا ةيعوألا

 ىلع اهيف ثيدحلا زكرتي ىتلا ةيكملا روسلا ف بلاغلا وه ىنادجولا باطخلا

 بلقلا ذفاون عيمج ىلع قرطلاب ىرشبلا نادجولا ريثتسي نآرقلاو . ةديقعلا
 ةقلعتملا ةقيقحلا هيلإ ىقلي - هتراثتسا دعب - مث « هراتوأ عيمج ىلع عيقوتلاو

 نم دحاو لاثم انيفكيو .. رارقلا ىلإ هنم لصتو « بلقلا اهب لعفنيف  ةديقعلاب
 : ماعنألا ةروس

 . ىحلا نم تيملا جرخمو تيملا نم ىحلا جرخي ىونلاو بحلا قلاف هتلا نإ »
 رمقلاو سمشلاو انكس ليللا لعجو حابصإلا قلاف . نوكفؤت ىنأف هتلا مكلذ

 ف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو . ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسح
 نم مكأشنأ ىذلا وهو . نوملعي موقل تايآلا انلصف دق . رحبلاو ربلا تاملظ
 ىذلا وهو . نوهقفي موقل تايآلا انلصف دق . عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن

 هنم جرخذن ارضخ هنم انجرخأف ءىش لک تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنآ
 نوتيزلاو بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو . ابكارتم ابح
 مكلذ ف نإ . هعنيو رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا . هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو
 « ۲ » « نونمؤي موقل تايآل

 نأ هانعم سيلو .. ةديقعلا رمأب لقتسي نادجولا نأ هانعم سيل اذه نكلو
 ‹ اهلبقتي الو اهغيستسي ال ارومأ - ةديقعلا نأش ف - لقعلا ىلع ضرفي نيدلا
 . لیلد الب یمعآ امیلست اهب ملسی نآ هنم بلطیو

 نادجولاو . بعوتسي نأ لقعلا كلمي ال .. معنف ةيهلإلا تاذلاب لصتي ام امأف
 ءدبلاو ناكملاو نامزلا دودحب هروصت ىف ديقملا لقعلا نم باعيتسالا ىلع ردقآ
 . ءاهتنالاو

 تاذلا ف ركفتي نأ - تداب نمّؤي نأ لجأ نم ناسنإلا بلاطي مل نيدلا نكلو
 ىتلا هلا تايآ ىف ركفتلاب هبلاط امنإ « اهب ةطاحإلا نع زجعي ىتلا ةيهلإلا

  ۰ ۰ماعنالا روس ] ٩٩ ٩٩ [
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 ةيهولألاب ىلاعتو هناحبس هتلا درفت ىلع ةحضاولا اهتالالدب سفنلا شيجتست

 هتايح ميقثست مث « هل كيرشال ىذلا دحاولا هتلاب ناسنالا نمؤيف « ةيبوبرلاو

 . ناميالا كلذ ىضتقمب

 ىلع هرود یدؤی لک ‹ ةديقعلا رمآ ف اعم نادجولاو لقعلا كرتشي مث نمو

 نايك ف ةعقاو ةقيقح حبصيو « بلقلا ىف ناميالا رقتسب ةياهنلا فو .. هتقيرط

 . ءاوسلا ىلع هکولسو هروعشو هرکف ف یدبتت«ناسنالا

 رمأ ف شقاني نأو لأسي نآ هل ىغبني ال لقعلا نأ ةسينكلا ءاعداف نذإو

 ءاعدا وه « نادجولل رمألا كرتيو ىمعأ اميلست ملسي نآ هيلع امنإو « ةديقعلا
 نايدألا تامزلتسم نم اذه ناك امنإ . تلا هلزنأ امك « نيدلا » ةعيبط نم سيل

 تكستف ‹ اهيف ركف ول لقعلا اهغيسي نأ نكميال اماهوأ ىوحت ىتلا ةينثولا

 ةهلآلا بضغب ديدهتلابو « ةرات رحسلاب « ريكفتلا نم هعنمتو لقعلا توص
 ! تارات ةاعدملا

 ريغ - ريكفتلا نم هعنمو لقعلا توص تاكسإ وهو - رمألا اذه ناك اذإو

 ريغ ىلوأ باب نم وهف « ةيرشبلا ةلالض وأ ناسنالا ةوادب ف ىتح غاستسم
 لثمي هنأو « هتلا دنع نم لزنملا نيدلا وه هنآ ةسينكلا معزت نيد قف غاستسم

 ! ةيرشبلا خيرات ف ةدشار ةلحرم
 مزلي ىتلا ةديقعلا رومآ نم تناك ولو « اقح نيدلا نم رارسألا هذه تناك ولو

 قحلا نم اهيف ام اونيبتيل مهلوقعب اهوشقاني نأ سانلا تلا عنم ام « اهب ناميالا

 اوركفت نأ نود ىب اونمآ - لزنملا هيحو ف - سانلل لوقيال تلا نإف ' هب اونمؤيو
 مث مكلوقع اهغيست ال ىتلا زاغلألا مكل عضاس ىنإ : مهل لوقي الو . اولقعتو

 ! یتمحر نم مکتدرط الإو ‹ نورکفتت ال انایمعو امص اهیلع اورخت نآ مکبلاطآ

 ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلل هجوملا لوقلا لالخ نم سانلل هلا لوقي امنإ
 «‹ ۱ »۲ اورکفتت مث یدارفو ینثم هتل اوموقت نآ . ةدحاوب مكظعأ امنإ ٠ لق ١

 ىلع مآ “ نآرقلا نوربدتي الفآ » ' نوربدتی الو نورکفتی ا نیح مهب ددنیو
 « ۲ » « '؟ اهلافقآ بولق

 اوتآي نأو ميلسلا قطنملا كحم ىلع اهعضوب مهبلاطيو « مهتاهبش شقانيو

 ةديقعلا لعجيو ةهبش لك ىفني ام ىعولا نم مهل لصحتي ىتح ناهربلاب اهيلع

 , ۰ Nاس روس | ٤]
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 ىلع مالسو هلل دمحلا : لق » : كشلل الو ددرتلل هيف لاجم ال نيقي ىلع ةرقتسم

 ضرألاو تاومسلا قلخ نم مآ ؟ نوكرشي ام مأ ريخ هللا . ىفطصا نيذلا هدابع
 اوتبنت نأ مكل ناك ام ةجهب تاذ قئادح هب انتبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزنأو

 لعجو ارارق ضرألا لعج نم مآ . نولدعي موق مه لب ؟ هللا عم هلإأ . اهرجش

 لب ؟ هللا عم هلإأ ؟ ازجاح نيرحبلا نيب لعجو ىساور اهل لعجو اراھنآ اھلالخ

 مكلعجيو ءوسلا فشكيو هاعد اذإ رطضملا بيجي نم مأ . نوملعي ال مهرثكأ
 ربلا تاملظ ف مكيدهي نم مأ , نوركذت ام اليلق ؟ هللا عم هلإ ؟ ضرألا ءافلخ

 امع هتلا ىلاعت ؟ هللا عم هلإأ ؟ هتمحر ىدب نیب ارشب حایرلا لسری نمو رحبلاو

 هلإأ ؟ ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نمو هديعي مث قلخلا أدبي نم مآ ؟ نوكرشي
 « ۱ »۰! نیقداص متنک نإ مکناهرب اوتاه لق ؟ هللا عم

 قحلا نيبت ىتلا ةحضاولا ةلدألا ىهو « تانيبلا » ءىجم ىلع ناميالا بتريو

 ىنءاج امل تلا نود نم نوعدت نيذلا دبعأ نأ تيهن ىنإ : لق » : كشلا ليزتو

 « ۲ ر « یبر نم تانیبلا
 نيرشبم السر » : ناميإلاب مهبلاطي نأ لبق سانلا ىلع ةجحلا ميقيو

 « ۲ ,لسرلا دعب ةجح هتلا ىلع سانلل نوكي الئل نيرذنمو
 ميلستلا مهنم بلطي امنإ « ىمعألا ميلستلا هدابع نم هلا بلطي ال ! الك

 « ٤ » ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ ىليبس هذه : لق » : ريصبلا

 مه - ةيوبابلا « شرع » ىلعو ةسدقملا عماجملا فل نوفيزملا بابرألا ناك امنإ

 ال رومأب ىمعأ اميلست ملسي نأ هيلع اوضرفو « ركفي نأ لقعلا ىلع اومرح نيذلا

 ! نيرفاكلا نم ناك الإو « اهلقعي الو اهغيستسي

 - مهدحو - مهيديا ف نمم ىغاطلا ديدهتلا اذه تحت دب سانلل نكي ملو
 ةروطسأب ىمعأ اميلست اوملسي نأ - ! نومعزي امك - هدابعو هتلا نيب ةطاسولا
 ةئيطخل ءادف هدلو بلص ىذلا بألا ةروطسأو ىنابرلا ءاشعلا ةروطسأو ثيلثتلا
 . ءاطسولا بضغ اونمأي ىكل « مهيلع ةضورفملا ريطاسألا نم اهريغو .. مدأ
 لوقعلا ىلع عشبلا رجحلا اذهب اومزتلب نأو « هللا بضغ ىلإ - مهمهو ف - ىدؤملا
 . نورق ةدع راكفألاو

 ١ ١ « لمنلا ةروس ] ٩۹ ٠٤ [
 ٠  . ۲رفاغ ةروس ] ٦١ [

 ١ ۲ ١ ءاسنلا ةروس ] ٠١١ [
 ١ ٤ فسوي ةروسء ] ٠١۸ [



 لوقعلا درمتت نأ نود دبألا ىلإ كلذ رمتسي نأ نكمملا نم ناك له .. نكلو
 !؟ ريكفتلا ةيرح ىلإ وعدتو ةتوبكملا

 : ىلاملا نايغطلا ( ج )

 نيذلا موقلا نم عقوتي امك دهزلاو ىوقتلا لهأ نم « نيدلا لاجر » نكي مل

 فافكلا شيعب اوفتكي نأ سانلا اورمأو ةينابهرو ةبلاغ ةيناحور ىلإ نيدلا اولوح

 دارأ نم » هنأ مهتغلبأو ! ةرخآلا ف برلا نيمي نع اوسلجيو ةنجلا اولخدي ىكل

 لمج رورم » نأو « هيلع ريثك بالكلا عم لبازملا ف مونلاو ريعشلا زبخف توكلملا

 ابهذ اونتقت ال » نأو « ١ »×« هللا توكلم ىلإ ىنغ لخدي نأ نم رسيأ ةربإ بقث نم
 ةيذحأ الو« ۲ «٠ نيبوث الو « قيرطلل ادورفالو « مكقطانم ف اساحن الو ةضفالو
 ! « ۳ راصع الو

 . ةرخآلا اوسنو ايندلاب اونتف نمم مهنم ةرثكلا تناك امنإ
 . « ةيقالخألا ةلكشملا » باتك ف « نوسرك » لوقي
 عرولاو موصلاو ةعانقلاو عضاوتلاو رقفلاك ةيحيسملا لئاضفلا تناك »

 بطخللو نيسيدقللو نيسيسقللو نينمؤملل اريخ ناك كلذ لك « ةمحرلاو
 ءىش مهل ناك دقف ةريبكلا ةيتونهكلا تايصخشلاو طالبلا ةفقاسأ امإ . ظعاوملاو
 ةصاخلا سلاجملا ف ةرهشلاو ءاسنلا عم ةقنأتملا ثيداحألاو خذبلا : رخأ
 « ٤ د بصانملاو دراوملاو ةميسجلا حابرألاو مدخلاو تالجعلاو

 : « تناروید لو » لوقیو
 ف نييعاطقإلا ةداسلا ربكأو ىضارألا كالم ربكأ ةسينكلا تحبصأ »

 ناو « ريغص رصق فلآ رشع ةسمخ كلتمي الثم « ادلف » ريد ناك دقف . ابوروآ

 « ۵ ,« روتیف نیوکلآ » ناکو ‹« ضرألا قیقر نم نیفلآ كلمي « لوج تناس » ريد

 ةفقاسألا ءاسؤر نيعي ىذلا وه كلملا ناكو « ضرألا ءاقرأ نم افلأ نيرشعل اديس

 نوبقليو ‹ نييعاطقالا كالملا نم مهريغك ءالولا نيمي نومسقي اوناكو ةريدألاو

[YY س ۰ ] صقرم ليجنا » ١ 

  » ۲دحاو بوث یفکی هنآ یآ

 ١  » ۲صقرم ليجنإ :٠١-٠١
 » ٤ ص ةيقالخالا ةلكشملا« ١١۷

 نيدلا لاجر دحا« » ٩
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 اءزج ةسينكلا تحبصأ اذكهو .. ةيعاطقإلا باقلألا نم اهريغو تنوكلاو قودلاب
 . ىعاطقالا ماظنلا !نم

 امم ةيعاطقإلا اهتامازتلاو اهقوقحو « ةيداملا ىأ « ةينمزلا اهكالمأ تناكو »

 ىلع نيجراخلا ةنسلأ اهكولت ةيرخسو « هنيدب كسمتم ىحيسم لك راعلاب للجي
 « «١ ١ تاوبابلاو ةرطابألا نيب فنعلاو لدجلل اردصمو « نيدلا

 اهنمو « روشعلا اهنمو « فاقوألا اهنمف « ةددعتم كالمألا كلت رداصم تناكو

 . ةرخسلا اهنمو ‹ بئارضلا اهنمو تابهلا
 اهفقوتو ةعساو ةيعارز ضارأ ىلع ىلوتست ةسينكلا تناك دقف فاقوألا امأف

 ةيبيلصلا بورحلل شويجلا زيهجتو سئانكلاو ةريدألا ىلع اهنم قفنتل اهسفن ىلع
 ىلع نيجراخلا ةرطابألاو كولملا دض اهب موقت ىتلا ةيبيدأتلا بورحلا وأ

 ىسشكلا داسفلا ىلع اوراث نيذلا لئاوأ نم وهو فلكيو لوقب كلذ فو . اهناطلس

 ذخآتو ارتلجنا ىضارآ ثلث كلمت ةسيذكلا نإ » : لماشلا حالصالاب اوبلاطو

 « ۲ ر ىقابلا نم ةظهابلا بئارضلا

 ةيونس ةبيرض مهلاومأ رشع اهيلإ اوعفدي نأ اهعابتآ ىلع ةسينكلا تضرف امك

 ! برلا بضغو نامرحلاب ديدهتلا ةاطو تحت اهنم صلمتلا نوكلمي ال

 : زلیو لوقی
 لخد الو ةحيسف تاكلتمم اهل نكي ملو . بئارضلا ىبجت ةسينكلا تناك »

 مل ىهو « اهاياعر ىلع روشعلا ةبيرض تضرف لب « بسحف موسرلا نم ميظع
 هب تبلاط لب « ربلاو ناسحإلا لامعأ نم المع هقصوب رمألا اذه ىلإ عدت

 ! « ۲ ›قحک

 ةديدج ةبيرض كلذ ىلإ ةفاضإلاب نورشعلاو ىناثلا انحوي ابابلا ضرفو
 فئاظولا نم ةفيظو ةيأل ىلوألا ةنسلا لخد ىهو « ىلوألا ةنسلا ةبيرض » تيمس

 ! رابجإلا قيرطب ةسينكلا ىلإ عفدي ةيعاطقإلا وأ ةينيدلا

 . طيروتلاو جارحإلاب ذخؤت اهنكلو ! طقف رمألا رهاظ ىف تابه ىهف تابهلا امأ
 ىتلا اياصولا ف ةسينكلل نمت ىتلا تابهلا ةصاخو ! بيهرتلاو بيغرتلاو

 ٤٤١ ص ١١ ج ةراضحلا ةبصق « \
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 مهاياصو اوبتكي الأ سانلا ىلع ةسيذكلا تضرف دقف . مهتوم لبق سانلا اهبتكي

 حبصأ دقف ةيصولا ةباتك تقو ارضاح سيسقلا ماد امو ! سيسقلا دي ىلع الإ

 هلام نم اًئيش ىصولا بهي نأ - لقألا ىلع « ةلماجملا » باب نم - بجاولا

 : كلذ نم رطخأ وه ام ىشاحتي ىتح وأ ' قوذلل ايفاجم نوكيال ىتح ةسينكلل

 !! بابرألا بر بضغ ىلإ ىدؤملا بابرألا بضغ
 ف ادحاو اموي لمعلاب اهاياعر ىلع اهضرفت ةسينكلا تناك دقف ةرخسلا امأ

 ف مايأ ةتس ءاسعتلا لمعيف . ةعساولا ةسينكلا ىضارأ ف ناجملاب عوبسألا

 موي - عباسلا مويلا نولمعي مث « مهرسألو مهل فافكلا زبخ اودجيل عوبسألا
 ناك ىتلا لامعلا روجأ ةريخألا رفوت ىكل ةسينكلا ىضارأ ف ةرخس - ةحارلا

 دادزتو اهتالصاح ىنجو ةعساولا اهتايعاطقإ ةعارز ءاقل اهعفدت نأ ضورفملا
 ! لاملا نم ديزملا بلط ف ةوارضو ازانتكا كلذب

 كلذ كلمت ىهو ىلاملا نايغطلا كلذ سرامت نأ ةسيذكلا ىلع لهسلا نم ناك دقل

 معيطيف رمألا ردصت نآ الإ ىه امف . مهلوقعو سانلا حاورأ ىلع ىغاطلا ذوفنلا

 ! نيرغاص ديبعلا

 : سايسلا نايغطلا ( د )

 ةيعرش ههكحو رصيق ىطعأ دق مالسلا هيلع حيسملا نأ ةسينكلا تمعز
 رصيقل رصيقل ام اوطعأ نذإ » : تاملكلا هذه هناسل ىلع تعضو نيح ٠ دوجولا

 ىحيسملا ملاعلا مكحي ىنامورلا نوناقلا كرتب - ايلمع - اهترسفو « هتل هلل امو
 . هللا ةعيرش نم الدب

 ‹ هللا لوسر ميرم نبا ىسيع ىلع لزذملا هتلا نيدل ءىطاخ ريسفت اذه نأ مغرو

 نوؤشو ةرخآلا نوؤشل ةسينكلا غرفتت نأ - ىقطنملا - هاضتقم ناك دقف
 . نادبألا ملاعو ضرألا ملاع مكحي رصيق كرتتو « حورلا

 وآ اههاوفأب هلوقت ىذلا عم ةيقطنم ىلمعلا اهكولس نم ءىش ف نكت مل اهنكلو
 امك 1ع." م0۲1 ةينمز وأ ) ةيويند ةطلس اهسفنل تعدا دقف . اهتدابم نم هنلعت

 مهتعضخأو كولملاو ةرطابألا اهب تعزان ( ىبوروألا خيراتلا ف اهنومسي

 . اهناطلسل

 ف نيدلا رمآ ىلع موقي نمل نوكي نأ - ًادبملا ثيح نم -ركنن ال نيملسملا نحنو
 ايش - مالسالا ف - فرعن ال انك نإو « كولملاو ةرطابألا ىلع ناطلس ضرألا
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 مهامنإ « نيدلا لاجر » ىمسي نأ نكمي اًئيش الو « ةسينكلا » ىمسي نأ نكمي
 ةبقارم مهقتاع ىلع مقي نيذلا ىلع ركنن ال اننأ دصقن امنإ . هزاهقفو نيدلا ءاملع

 ةحيصنلا ةطلس ناطلسلا ىوذ ىلع مهل نوكي نأ ضرألا ىف نيدلا ةماقإ

 . ركنملا نع يهذلاو فورعملاب رمألاو هيجوتلاو
 !؟ رودت ءىش یآ یلعو ةطلسلا هذه نوكت ءىش یأل ... نکلو

 ىكل اهلك رومألا ةبقارمو هتلا ةعيرش ذيفنتل نوكت - لزنملا للا نيد ف - اهنإ
 . هللا ةعيرشل ةعضاخ نوكت

 كولملاو ةرطابألا ىلع اهل نوكي نأب ةسينكلا تبلاط اذه لجأ نم لهف
 . ةقيقحلا نع ءىش دعبأ كلذ لب !؟ ناطلس

 نيحوأ - كولملاو ةرطابألا ىلع ىغاطلا اهناطلسب بلاطت ىهو- ةسينكلا نإ

 قيبطتو هلا ةعيرش ىلإ عايصنالاب طق مهبلاطت مل لعفلاب ناطلسلا اذه تسرام
 ةضراعم دجي مل ىذلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق ادع اميف ) سانلا ىلع اهماكحا
 « اتحب ايصخش اناطلس - سرامتو - بلطت تناك امنإ ( ! لبق نم ماكحلا نم

 مهنأ اونلعي نآو سوؤرلا اهل ةرطابألاو كولملا ىطأطي نأ وه « اتحب ايضرأو
 ! اهناطلسل نوعضاخ

 ىلوألا : نيتجودزم نيتميرج هللا نيد قح ف تمرجأ دق- كلذب - ةسينكلا نإ
 نإ اهدوجول ربكألا رربملاو ‹ لوألا اهبجاو ٠ هللا ةعيرش قيبطت نع تفزع اهنآ
 ةعيرشلا هذه قيبطت ةطلس كلمت تناك امنيب « قالطالا ىلع رربم اهدوجول ناك

 ناطلس نم اهل راص امبو « ةهج نم ناطلس نم ريهامجلا بولق ىلع اهل ناك امب

 . دعب اميف ةرطابألاو كولملا ىلع
 هيلع لوصحلا لجأ نم تبراح ىذلا اهناطلس تمدختسا اهنأ ةيناثلاو

 « ىه اهاوهل « مهعاعرو مهكولم « اعيمج سانلا عاضخإ ىف ءامدلا تقارأو

 نم مهل سانلا تدبعو هللا نود نم ابابرأ اهلاجر نم تلعجف « یه اهتوربجو
 نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا » : مهيف هللا لوق مهيلع قح ىتح هللا نود
 CVn هللا نود

 ىأ نم - ضعب ىلع اهضعب بكارتم ةعشب مئارج ىأ - ةعشب ةميرج اهنإ
 . اهيلإ ترظن ةيواز

 « » Nةبوتلا ةروس ] 1]
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 سانلل هميدقتو ةعيرشلا نع ةديقعلا لصفب هتهوش لزنملا نيدلا ةيحان نمف
 تعدا مث .. ىقيقحلا هتلا نيد لثمي ال اهوشم اخسم ىأ عيرشت الب افرص ةديقع

 نيدلا نأب اًئطاخ اروصت سانلا لوقع ىف تعرزو ! نيدلا وه اذه نآ سانلل
 .. ضرألا عقاوب هل ةقالع الو « بلقلا اهلحم « برلاو دبعلا نيب ةصاخ ةقالع
 نكي مل هنأل « ةايحلا عقاو نم هراثآ عالتقا - دعب اميف - نيطايشلا ىلع تلهسف

 « ١ » ! ةايحلا عقاو ف روذجلا قيمع
 حامسلاو « هللا ةعيرش ليطعتب ضرألا داسفإ ف تمهسأ عقاولا ةيحان نمو

 - تاميظنتو نيناوق ةروص ف - ىحيسملا ملاعلا مكحت نأ ةينامورلا ةيلهاجلل
 كلذ نع تأشنف « نيدلا مهيلع لزن نيح سانلل هلا هدارأ ىذلا حالصإلا تعنمو
 ملاعلا داس ىذلا عاطقالا ماظن ف تلثمت ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ملاظم

 - نيطايشلا ىلع لهسو ! نورق ةرشع نم رثكأ - ةسينكلا لظ ىف - ىبوروألا
 ىداصتقالاو ىسايسلا حالصإلا مساب هميطحتو نيدلا راثآ عالتقا - دعب اميف
 | ! ىعامتجالاو

 اميف - مهب ىدأ امم « كولملاو ةرطابألا عم تاعزانملا نم هتراثا امع الضف
 وا قحلاب نيدلا ناونع لمحي ىذلا ةسينكلا ناطلس نم خالسنالا ىلإ - دعب

 لبق نم امئاق ناك ىذلا ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا موهفم قيمعتو « لطابلاب
 ىآ ف ةسايسلاو نيدلا نيب الماك ءادع حبصيل « هللا ةعيرش ءليطعتب لعفلاب

 ! نيدلا روص نم ةروص ىأو ةسايسلا روص نم ةروص

 . كولملاو ةرطابألا نيبو ةسيذكلا نيب عازنلا ةصق نع ريثكلا خيراتلا ىوري

 : هيف لاق انايب « لوألا الوقن » ابابلا ردصأ

 نإو . اهل سيئر لوأ سرطب لوسرلا لعج نأب ةسينكلا ًاشنآ هتلا نبا نا »

 ابابلا نإف كلذلو « لصتم رمتسم لسلست ف سرطب تاطلس اوثرو امور ةفقاسأ
 مظعألا ناطلسلاو ايلعلا ةدايسلا هل نوكت نأ بجي ضرألا رهظ ىلع هللا لثمم

 « ۲ » « نیموکحم وأ اوناک اماکح ‹ نییحیسملا عيمج ىلع

 ماكحلل ىلع لعفلاب ناطلسلا كلذ ةسينكلا تسرام ىطسولا نورقلا فو
 كولملا ضعب درمتب ثيح « لدابتملا عارصلا نم تارتف دوجو عم « نيموكحملاو

 0 ابوروأ داسفإ ف دوهيلا رود « ىناثلا ديهمتلا ف كلذ نع ثدحتنس « \ ,«

 ۲٣٣۲ ص٤ ج تنارويد لول ةراضحلا ةصق «۲ ٠
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 نولزعيلمهنإ ىتح تاوبابلل مهبرح ف نورخأ دتشيو « ابابلا ةطلس ىلع ءارمألاو
 اهدمتست « ةسينكلل تناك ةيلاغلا ةطلسلا نكلو ! هنونجسب وآ هنوفذي وأ ابابلا

 نمو ةفيتكلا اهشويج نمو « سانلا بولق ىلع ىغاطلا ىحورلا اهناطلس نم
 ! عاطقإلا ءارمأو كوللا هكلمي ام ع راضت ىتلا اهلاومأ

 روطاربمإ عبارلا ىرذنهو دناربدله ابابلا نيب عارصلا ةصق « رشيف » ىوري

 لوح ( روطاربمإلاو ابابلا نيب ) امهنيب بشن افالخ نأ كلذ .. » : لوقيف ايناملأ
 نآ روطاربمالا لواحف « ىناملعلا ديلقتلا » ىمسي ام وأ « تانييعتلا » ةلاسم

 مهئالو نم ءارمألاو هعابتآ لحأو همرحو روطاربمإلا علخب ابابلا درو ابابلا علخي
 روطاربمالا لصحي مل اذإ هنآ هيف اوررق اعمجم ءارمألا دقعف « هيلع مهبلأو هل

 دجوف « دبألا ىلإ هشرع دقفيس هنإف ايناملا ىلإ ابابلا لوصو ىدل ةرفغملا ىلع

 لوصو رظتني نآ هعسو ف نكي ملو « هتيعر نيب برجألاك هسفن روطاربمإلا

 لابج ازاتجم رفاسو هتعاجش عمجتساو طئاحلا ضرع هئايربكب برضف ٠ ابابلا
 ف اسوناك تاعفترمب ابابلا ىدي نيب لوثملا ىغتبي « هدشأ ىلع ءاتشلاو بلألا

 نابهرلا سابل ف وهو مايأ ةثالث ةعلقلا ءانف ف جلثلا ف افقاو لظو « ايناكست
 تامالع لک ارهظم هزاکع لمحي سأرلا یراع نیمدقلا فاح شیخلاب ارثدتم

 ابابلا انضر ىلع لوصحلاو ةرفغملاب رفظلا نم نكمت ىتح ةبوتلا تارامأو مدنلا
 « «١ ١ ميظعلا

 ردصأ ىذلا ىناثلا ىرنه ارتلجنا كلم نع ةثامم ةصق خيراتلا ىوري امك

 . ريثكلا نوكلمي اوناك نيذلا ‹ نيدلا لاجر تازایتما نم اریثک هيف یغلپ اروتسد

 مهسفنأل مه نوضرفي لب « بعشلا اهعفدي ىتلا بئارضلا نم ايش نوعفدي الو
 هل عاطي ال هبعش طسو ىف ابيرغ حبصأف ةسيذكلا هتمرحف .. ةصاخ بئارض
 ىرب رتنك ىف ةفقاسألا سيئر رقم ىلإ راسو « هتبوتو همدن نلعأف .. رمأ
 فاح هتلحر نم ةريخألا لايمألا ةثالثلا ةبلصلا ضرألا ىلع ىشمو « هيضرتسي

 . ضرألا ىلع ىقلتسا دقو - نابهرلا نم بلطو « امهنم مدلا فزن ىتح نيمدقلا

 ' نوبضاغلا هنع ىضري یتح طایسلاب هوبرضی نأ

 كولملا ماق ىتح ىطسولا نورقلا ةياهن ف ىعادتي لظ ةسينكلا ناطلس نكلو
 سيل هنآو « سدقملا ىهلالا قحلا » ىضتقمب ضرألا ف ماكحلا مه مهنأ نونلعي

 ۲٣۰ ص ¬ ۱ج ابروا خیرات ~ رتي «1 ١
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 . هدحو ىحورلا ناطلسلا الإ ناطلس مهيلع تاوبابلل

 نايغطلا نأ « دحاو قراف عم نايغطب انايغط ةقيقحلا ف ابوروأ تلدبتساف

 دقف كلذ نع الضفو ! نيدلا ناطلس نع هعم سانلا دعبيو ايجيردت دعبي ديدجلا
 هدناست « اديازتم ايموق الكش ذختي ابابلا ناطلس نع كولملا قاقشنا ناك

 تعجشو ابوروأب تطاحآ ىتلا - ةيداصتقالاو ةيسايسلا - ىرخألا لماوعلا

 ىف ةداحلا تاعارصلا زورب ىف ريبك رود اهل ناك یتلا ‹ تايموقلا روهظ ىلع

 ةفاضإلاب ٠ دعب اميف ةيرامعتسا بورح ةروص ىف هلك ملاعلا ىف مث « الوآ ابوروأ
 . نيدلاو ةسايسلا نيب لصفلا قيمعت نم لبق نم هانتبأ ام ىلإ

 : ىملعلا نايغطلا (ه)
 نع ثيدحلا دعب ىملعلا نايغطلا نع ثيدحلا ىتاي نأ ضورفملا ناك

 هنع ثيدحلا انرخآ انكلو . هب ةلصلا قيثو هنإف ىركفلاو ىلقعلا نايغطلا

 . نیرابتعاب
 رشع سداسلا نرقلا ف ثدح ذإ ىنمزلا بيترتلا ف ارخأتم ءاج هنآ لوألا

 ىلاملاو ىلقعلاو ىحورلا ناسيغطلا ناولأ تناك امنيب نييداليملا رشع عباسلاو
 ةقيقحلا ف هنآ ىناثلاو ‹ نورق ةدعب كلذ لبق ىحيسملا ملاعلا ف ةمئاق ىسايسلاو

 عنمب لبق نم ادئاس ناك ىذلا ىلقعلا نايغطلا ريغ نايغطلا نم ديدج نول
 اذه ناك دقف « ةديقعلاب ةلصتملا ةسدقملا رارسألا رمأ ف ريكفتلاو ةشقانملا

 هيضتقت امب ىداملا نوكلا رومأ ف ركفت الآ لوقعلا ىلع ضرفي ديدجلا نايغطلا
 نم ءاج امل ةيسنكلا تاريسفتلاب مزتلت نأو « ةيملعلا تادهاشملاو تاظحالملا
 هذه تفلاخ ولو « ناسنالا رمعو ضرألا لكش نع ةاروتلا ف تاراشإ
 ' ءاوسلا ىلع ةيلمعلاو ةيرظنلا ملعلا قئاقح لك تاريسفتلا

 اهنإو ةيورك ضرألا نإ ءاملعلا لاق نيح ةعبوزلا تأدب وأ « ةصقلا تآدب

 ةريهش ءامسأ ةثالت اهلاطبآ نم ىبوروألا خيراتلا فرعيو ! نوكلا زكرم تسيل

 مه ءالؤهو « عيراتلا تاحفص ىلع عملت مل ىتلا ىرخألا ءامسألا ريغ

 ویلیلاجو ونوربونا درجو سوکینربوک
 م١٤١۱ و ۱٤١۷٣١ ںیہ ام شاع یدنلوہب یکلف ملاع لوألا

 م١٠١١ و ۱٥٤۸ نیب ام شاع یلاطیإ فوسلیف یناتلاو
 م١٤١٠ و ٠١١٤ نیب ام شاع یلاطیإ یکلف ملاع ٹلاثلاو
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 تبذعو < تقرحأ نم تقرحأف مهريغ ىلعو مهيلع ةسينكلا ةمايق تماق دقو

 هذه نع اوفكي مل نإ رانلا ف قرحلاو بيذعتلاب تدده نم تددهو « تبذع نم

 « ١ » ! نوكلا زكرم تسيل اهنإو ةيورك ضرألا نإ لوقت ىتلا « ةقطرهلا »

 زكرم ىه اهنإو ( ةحطسم ىأ ) ةيوتسم ضرألا نإ تلاق ةاروتلا نأ ةجحب

 ! دوجولا زكرم ناسنالاو ؛ نوكلا

 ىلع اظافح كلت اهتعزف تعزف دق ةسينكلا نإ ىبوروألا خيراتلا لوقيو

 اهنإوءريهامجلا نيب لهجلا راشتنا ىلإ دنتسيو ةفارخلا ىلع موقي ىذلا  اهنايك

 ام نأ سانلا نيبتو « ملعلا رشتنا اذإ راهنيو ع دصتي نأ نايكلا اذه ىلع تيشخ

 . ءىش لك ف ةقلطملا ةقيقحلا وه سيل ةسينكلا هلوقت

 . حيحص ۔ هتلمج ف - اذه نأ كش الو

 ىناثلاو ةلفغ نع امهلوأ < نأشلا اذه ف نيمهم نيئيش لفغت ةلاقملا هذه نكلو

 !.دصق نع

 ابوروأ ىلع ةميخم تناك ىتلا ةلاهجلا وه كلذ ببسو . حيحصلا وه هل مهريسفت

 نمو ةفاقث سانلا لقا نم اوناك دقف ‹ ةصاخ ةفصب اهيف نيدلا لاجر ىلعو « اهلك

 - دمعو ىعو نع - ملعلا برح ىف اورمتسا دق اونوكي نأ لعفلاب زوجي امنإ
 امم ائيش نأ سانلا فشتكي ننح عدصتي نأ مهناطلس ىلع افوخ دعب امیف

 مسضوم عضوي نال ةضرع هلک مهدوجو نوکيف ؛ هل ساس ال بذاك هنولوقي

 ! راهنيف .. ةلءاسملاو لؤاستلا

 _ هروهظ مغر - دمع نع نويبوروألا نوخرزملا هلفغي ىذلا ىناثلا رمألا امأ

 ‹ ةيمالسإ رداصم نم ايتآ ناك هبرحب ةسيذكلا تماق ىذلا ملعلا اذه نأ وهف

 ! هتيامح ىع دتو هلثمت یذلا نيدلا راهني نبح

 وليليلاج اماو ايح قرحأ دقف ونوربونادروج امأ شيتفتلا مكاحم ةضبق ف مقي نأ لبق سوكين ربوك تام « ١ ١
 ةقيقحلا ف اهب اعنتفم لظ نإو هتا دقتعم نع - ايرهاظ - عجارتف كالهلا ىلع فرش ىتح نجس دقف
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 عساتلا نرقلا ف شاع ىنابسأ یحیسم بتاک وهو « ۸1۷۵۲١ ورافلآ » لوقی

 : ىداليملا

 بتك نوسردي مهف ‹ مهصصقو برعلا راعشأل نويحيسملا ىناوخإ برطي »

 حيحص ىبرع بولس ىلع لوصحلل لب اهدينفتل ال نييدمحملا ةفسالفلاو ءاهقفلا

 ؟ ةسدقملا بتكلا ىلع ةينيتاللا تاقيلعتلا ًارقي ايناملع مويلا دجت نيأف . قيشر

 بابش نإ ! افسأاو ؟ لسرلاو ءايبنألا بتكو ليجنالا سردي ىذلا كلذ نيأو

 ريغ ةغل الو بدأ ىأب ملع ىلع اوسيل « بهاوم سانلا زربآ مه نيذلا نييحيسملا

 اهنم نوعمجي مهو « فغشو ةفهلب اهنوسرديو برعلا بتك نوأرقب مهف « ةيبرعلا

 ثارت حدمب ناكم لك ف نومنرتيل مهنإو ‹ ةظهاب تاقفن مهفلكت ةلماك تابتكم

 بتكلا تركذ اذإ - ةيارز ىل نوجتحي ىرخألا ةيحانلا نم مهارتل كنإو . برعلا

 « ١ »« مهمارتحاب ةريدج ريغ تافلؤملا كلت نأب - ةيحيسملا

 لهآ نم نييحيسملا ىلع مالسإلا ريثأت ناك ىدم ىأ ىلإ صنلا اذه نم رهاظو

 نيثعتبملا ىلع مالسإلا ريثأت ناك فيك كلذك هنم كردن نأ عبطتسنو « سلدنألا

 . مالسإلا دالب ىلإ نييبوروألا

 ملو . ملعتت نآ اهل دبال ناک ضهنت تآ دیو ابوروأ تظقیتسا نیح هنآ كلذ

 ابوروأ ثلسرأ مث نمو .. مهسرادم فو « نيملسملا دنع ناك ام الإ ملع تمث نكي

 ةيلقصو ىقيرفإلا لامشلاو سلدنألا ف نيملسملا سرادم ىف اوملعتيل اهءانبا

 كلفلاو تايضايرلاو ةسدنهلاو بطلا كانه اوملعتف .. ملعلا نكامأ نم اهريغو

 مالسإلاب اورثأتو « مهب اورثأتف نيملسملا ةذتاسألا ىديا ىلع ءايزيفلاو ءايميكلاو

 ةكرح عم ابوروأ ىلع فحازلا مالسإلا ريثأت نم ةسينكلا نونج نجف « كلذك

 اهباتك تفلکو ؛ ابوروأ نيبو مالسإلا نيب دودسلا عضت تماق مث نمو .. ملعلا

 اومجاهپ نآو ‹ نییبوروألا سوفن ف هتروص اوهوشیو مالسإلا اومجاهي نأ

 وزفغلا » كلذ ةمواقمل ‹ حيبق تعن لكب هوتعنيو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 تناك كلذكو . مالسإلا دالب نم نيدئاعلا نيثعتبملا عم برستملا « ىركفلا

 هذه نم !ءزج ةيمالسإلا دالبلا نم « دروتسملا » ملعلا دض ةنلعملا برحلا

 دشأب ضرألا ةيورك ةيضق تصخ دق تناك نإومالسإلا دض ةلماشلا برحلا

 دح ىلإ ةكرعملا هب دعصت نأ عيطتست ةاروتلا ف اسدقم اصن تدجو اهنأل برحلا
 !' بيذعتلاو قرحلا

 ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۸۲ ۸۱ ص مواېپنورچ نوفل « مالسالا ةراصح » باتک نع « \
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 نئاشلا فقوملا كلذ ءاملعلاو ملعلا نم ةسيذكلا تفقو دقف ببسلا ناك ايأو

 ةايحلا ف ىدملا ةديعب جئاتن - اهئاطخأو ةسينكلا اياطخ لكك - هيلع تبترت ىذلا
 نيب قمحألا ماصفلا ةظحللا كلت ذنم أدب دقف .. ةنهارلا ةظحللا ىتح ةيبوروألا

 . مويلا ىتح ابوروأ ةايح دوسألا هناخدب ىشغي لازيام ىذلاءنيدلاو ملعلا

 ىذلا « هتم سانلا ريفنتو نيدلا ةروص هيوشت قوف - ةسينكلا ةميرج نإ

 نيتيوس نيتیرطف نیتعزن نیب لصفت اهنآ - اهمئارج لک هیلإ یهتنتو ہدنع یقتلت
 ىف اهل دوجو ال ةوادع امهنيب ءىشنتو - ةدابعلا ةعزنو ملعتلا ةعزن - نيتلماكتم

 سفنلا قزمتف ‹ ةيوسلا سفنلا ف دجوي نأ ىغبني ال امادصو « ةرطفلا لصأ
 . بارطضالاو قلقلا اهلخاد ف ريثتو قرم ةدحاولا

 ىلع ًاروطفم هقلخ امك ةفرعملا بح ىلع اروطفم ناسنالا هللا قلخ دقل
 : ةدابعلا

 : مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »
 « ١ » « اندهش ! ىلب : اولاق ؟ مكبرب تسلا

 « ۲ » « اهلك ءامسألا مدآ ملعو »

 « ٣ » « ملعي ملام ناسنالا ملع « ملقلاب ملع ىذلا « مركألا كرو ارقا »

 . داضت الو مداصت الب نالماكتتو ناتعزنلا رواجتت ةيوسلا سفنلا فو
 نأ بحت اهلوح نم نوكلا ىلإ علطتت ةرطفلاو « هدبعتل اهبر ىلإ علطتت ةرطفلاف
 : لقعلاو سحلا ىه اهتاودأو « هيلع فرعتت

 ممسلا مكل لعجو ايش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ لاو »
 « ٤ » « نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو

 امهتمهم نايدؤتو « ساوحلا هكردت امب ناميالاو بيغلاب ناميإلا ةعزن ىقتلتو
 اهب همركو « هل هتلا اهدارأ ىتلا ةروصلا ىلع ناسنالا ةيناسنإ ليكشت ىف اعم

 . قلخلا نم ريثك ىلع هلضفو
 تحار  هيلإ اهتعفد ىتلا بابسألا تناك ايأ -قمحألا اهفقوم ةسينكلا نكلو

  » Nyفارعألا ةروس ] ١۷١ [

 ١  » ۲ةرقبلا ةروس ] ٣١ [
 [ ٠ - ۳ ] قلعلا ةروس « ۲ »۵

 [ ۷۸ ] لحنلا ةروس « » ٤



 متدرآ نإ: سانلل لوقتو ءنيتلماكتملا نيتيرطفلا نيتعزنلا نيتاه نيب لصفت

 نيب سانلا ريختف ! نيدلا ىلع جرخ دقف ملعلا دارأ نمو .. ملعلا اوكرتاف نيدلا

 ةعوج امهيأ عابشإ دسي الو « ىرخألا ءانغ امهادحإ ىنغت ال نيتيرطف نيتجاح

 ! ةيناثلا

 نيدلا كلذ سانلا كرت نأ الإ فقوملا اذه نم ةرظتنم ةجيتن كانه تناك لهو

 رخازلا هرايت ف ملعلا عم اوريسي نأو « هيلع رجحيو ملعلا نع مهبجحي ىذلا

 قلقلا نم نوجني ال كلذ عم اوناك نإو « ديدجب موي لك ىتاي ىذلا
 !!؟ بارطضالاو

 رجه دنع فقي مل هتاذ ف عشب وهو - دحلا اذه دنع فقي ملرشلا نأ ىلع

 اتاب ايفن هيفنو « هنم روفنلاو نيدلا ةيهارك ىلإ لصو لب « ملعلا لجأ نم نيدلا
 . صوصخلا هجو ىلع ىملعلا ثحبلا لاجم نم

 لصا ىلإ اهعاجرإب دنست ةدحاو ةيملع ةقيقح ةرصاعملا ةيلهاجلا ف دجت ال
 لاجم ىف - ىلاعتو هناحبس - هللا وآ نیدلا رکذ درجم . سکعلا ىلع لب ! ینید

 ناجهتساب وأ « ةيملعلا ةقيقحلا ف كشلاب - مهدنع - ليفك ىملعلا ثحبلا
 عيمج فل ضاعتمالا ةراثإب ليفك !! ىملع ريغ جهنم هنأل « لقألا ىلع جهنملا

 ! لاوحألا

 نونمؤي ال نيذلا بولق تزأمشا هدحو هللا ركذ اذإو » : ميظعلا للا قدصو

 « ا » ! ! ( ڭورىتتېتسي مه اذإ هنود نم نيذلا ركد اذإو ةرحخالاب

 موهفملا ساسأ ىلع - ثحبلا تالاجم نم لاجم ىأ ف - روصتلا ةماقإو
 ةطوحم ةليصح ءاطعإو « هل هيوشتو ىملعلا جهنملل مده مهدنع وه ىنيدلا
 ولو نيدلل ىداعملا فقوملا اذهل الاثم ذخو ! اهديؤت ةلدألا لك تناك ولو كشلاب

 باتك ف ىلسكه نايلوج لوق هل ةدكؤمو هعم ةقفتم ةيملعلا قئاقحلا تناك

 Man in the Modern WoI1d : » ثیدحلا ملاعلا ف ناسنالا »

 ديسك هيلع هب معنأ امل لثامم زكرم ف ناسنالا ثيدحلا ملعلا مضي اذكهو »

 ىف ةحيحص ةينيدلا رظنلا 'ةهجو نكت ملو .. نايدألا لوقت امك تاقولخملا

 “ ۲ يتم یجولویج ساسا اھل ناک نکلو .. هتنمضت امم ریثک ف وا اهلیصافت

 » ١ « رمزلا ةروس ] ٤٥ [
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 !! « ايملع » ايفن نوكلا اذه ف ءىش ىأ نم ةياغلاو دصقلا يفت كلذك
 دصقلا نع ثيدحلا داعبإل عئارذلا ىتشب نوعرذتي ! « ءاملعلا » حارو

 ملعلا امأ « ةفسلفلا نأش نم اذه نإ مهوقكءىملعلا ثحبلا لاجم نم ةياغلاو
 مهلوق وأ . اهل قبسم ريسفت ءاطعإ نود ىه امك « ! قئاقحلا » ليجست هتمهمف
 ف روصحم ملعلا نكلو ( ةعيبطلا ءاروام ىأ ) « اقيزيفاتيملا » نأش اذه نإ
 ام دودح ف ىأ « ! ايملع » اريسفت اهرسفي نأ لواحيو اهلجسي ةعيبطلا رهاوظ
 .. ساوحلا هکردت

 نم اماقتنا ىملعلا ثحبلا نم نيدلل لظ لك داعبإ ىه كلذ ءارو نم ةقيقحلاو
 « ةياغلا » نع ثيدحلا نأ كلذ !! نيدلا مساب ملعلا تبراح ىتلا ةسينكلا فقوم
 ىتلا ةروصلا ىلع نوكلا اذه قلخ نم هتياغو ىلاعتو هناحبس هللا نع ثيدح وه
 مازتلا وه « ىلاعتو هناحبس هللا هاجت انيعم امازتلا نمضتي هنإ مث . اهيلع هقلخ
 لظ ف اشن ىذلا ملعلاو .. نوكلا اذه ف ناسنإلا هللا قلخ اهلج نم ىتلا ةياغلا
 مازتلالا نأل ! هللا هاجتو نيدلا هاجت ةتبلأ ءىشب مزتلي نأ ديريال نيدلا عم ءادعلا
 ! نايغطلا ىه ةسينكلاو « ةسينكلا لالخ نم الإ ىرجي ال - مهدنع -

 ! بسحف ىملعلا ثحبلا لاجم نع هداعبإ ال دصقلا ىفن ىلإ رمألا غلب لب
 ةايحلا نإو ! ةفدصلاب دجو نوكلا نإ لوقت « !! ةبملع » تايرظن ثجرخو
 ! ةفدصلاب ضرألا حطس ىلع ترهظ

 ةعيبطلا نع دصقلا ىفن هللا نم الدب « ةعيبطلا » ىلإ قلخلا دنسأ نيح لب
 Nature woks ! ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ » نوراد « مهلئاق لاقو
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 ىدحإ تناك دقل .. اهيلإ قلخلا ةبسنو اههيلأتو « اهتاذ « ةعيبطلا » هذهو
 فقوم اهفوقوب لبق نم ةسينكلا اهتفرتقا ىتلا ةئيطخلا ىلع ةبترتملا اياطخلا
 .. ءاملعلاو ملعلا نم ءادعلا

 وهل - رخآ لاجم ىأ وأ نفلا وأ ملعلا لاجم ىف ءاوس - ةعيبطلا هيلأت نإ
 دبعتست ىذلا ةسينكلا هلإ نم برهتل ابوروأ هيلإ تأجل ىذلا ىنادجولا برهملا
 ةيسايسلاو ةيلالاو ةيركفلاو ةيحورلا : ةايحلا تالاجم لك ىف همساب سانلا
 ءيرابلا قلاخلا هللا تافص مظعم هل رخآ اهلإ عرتختو « خلا .. ةيملعلاو
 ! تامازتلا هل تسيلو ةسينك هل تسيل نكلو « روصلملا
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 ؟ صوصخلا ىلع ىملعلا ثحبلا لاجم ف « ةعيبطلا » امف الإو
 اهنع نوثدحتي يتلا ةزجعملا ةقدلا هذهب قلخلاو ؟ قلخلا ةفص اهل نيأ نمو

 ملع وأ ءاضعألا فئاظو ملع وأ بطلا وأ ءايزيفلا وأ ءايميكلا وا كلفلا ف ءاوس

 !؟ ةايحلا

 فیکف « ریبدت الو نیعم دصق نود قلخت - نوراد لوقی امک ۔ تناک اذِإ مث

 قلخي فيك : ىرخآ ةرابعب ىآ ؟ ريبدتلاو دصقلاب فصتي ىذلا ناسنالا تقلخ

 !؟ قدآأو لمكأو هنم ىلعأ وه نم قلاخلا

 ةلمعلا ىهف كلذ عمو ! ملعلا رصع ىف ةمخض « ! ةيملع » ةروطسأ اهنإ الأ

 دجت ىملع باتك ىأ ىف ارقا ! ءانثتسا الب ىبرغلا ملعلا بتك لك ىف ةيراسلا

 ال ىذلا « ديري امل لاعفلا قلاخلا اهنأ ىلع اهيلإ اراشم N41۲۴ « ةعيبطلا »

 ! نولأسپ مهو لعفپ امع لاسي

 ام دجتو ةسينذكلا هلإ نم برهتل ابوروآ هيلإ تأجل ىذلا ىنادجولا برهملا اهنإ
 وأ هلالض ىف ءاوس ةدابعلا ىلع روطفم ناسنالا ذإ « تقولا تاذ ف هدبعتت

 دجلا ةغيصبو « ! ءاملع » مهسفنأ نومسي نيذلا اهنع ثدحتي نأ امأ .. هاده

 نيح ناسنالا نأ ىه « ةدحاو ةقيقح الإ ءىش اهرسفي ال ةلزهمف .. لزهلا ال

 ىآ هنع ردصي نأ نکمی - ینابرلا یدهلا نع ادیعب - هتیلهاج ف سکتنی
 . لوقعملا نع اديعبو قطنملا نع اديعب ناك امهم .. قالطالا ىلع ءىش

 ؛ ءدب ىذ ئداب ةسينكلا قثاع ىلع عقت نأشلا اذه ف ىربكلا ةميرجلا نكلو
 ىتح مقافتي لظ ىذلا « ملعلاو نيدلا نيب ءادعلا نم زجاحلا كلذ تماقأ ىتلا

 . نيدلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةعيرذ ملعلا مادختسا ىلإ - نيطايشلا دي ىلع - لصو

 : نيدلا لاجر داسف : اثلاث

 _قالطإلا ىلع نيد لاجر دوجول رربم ةمث ناك نإ -« نيدلا لاجر » ف ضورفملا

 روعشلاو ركفلا ف ىذتحي اجذومنو « نيدلاب نينمؤملل ةحلاص ةودق اونوكي نأ
 . كولسلاو

 كلذ نم ءىشب نونمؤي اونوكي مل ةيوبابلا ايوروأ ف ىسنكلا نيدلا لاجر نكلو

 ! هب نولفتحي الو
 ! تاوهشو تاذلمو فرت ةايح مهنم ةيبلاغلا ةايح تناك لب
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 ام اولوقت نأ هتلا دنع اتقم ربك ؟ نولعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأ ای »

 « ۱ » « ! نولعفت ال

 ليبس نع دصلا نم ربكأ ةميرج ىآو .. هللا ليبس نع دص هنأل اتقم ربك
 ؟ ہلا

 ف ىوتلي وأ شغي وأ بذكي نأ ىداعلا صخشلا نم نولبقتي دق سانلا نإ
 . تاوهشلل ةسيرف عقي وأ .. هكولس

 ىلإ سانلا وعدي نمم وأ « سانلل ةودق هسفن بصني نمم كلذ عقي نأ امأ

 نم سانلا هغيستسي ال ىذلا اذهف .. ةليذرلا نع دعبلاو ةليضفلاب كسمتلا
 مايق نم مهسئيي هنأل « ىرخأ ةهج نم ةعيفرلا ميقلا نع مهدصي ىذلاو ؛ ةهج

 . ءاضفلا ف ةقلعم تاراعش درجم اهنأ مهرعشيو  عقاولا ملاع ىف ميقلا كلت

 ةاعد ناك اذإ هنأل « اهعاونأ لكب ةليذرلا باكترا ىرخأ ةهج نم مهل نوهيو

 مهنأ موي تاذ مهسفنأل اومعزي مل نيذلا « مه مهلاب امف ؛ كلذ نولعفي ةليضفلا
 !؟ ةليضفلا باحصأ نم

 مهكولس ىف هنوفلاخي ام مهتنسلاب نونمؤملا لوقي نأ هللا دنع اتقم ربك كلذل
 . ىعقاولا

 ىسكلا نيدلا لاجر ىلع بلاغلا كولسلا وه ناك هتلا دنع اتقم ربك ىذلا اذهو

 ىف نيدلا ذبن ىلإ - اهلك ةسينكلا اياطخ تدأ امك - ىدآ امم ! ةيوبابلا ابوروأ ىف
 . هنم خالسنالاو ةياهنلا

 باتك نم « نيدلا لاجر قالخأ » ناونعب لصف ف « تناروید لو » لوقي
 : (۸۳-۸1 ص ۲١ ج ) « ةراضحلا ةصق »

 بتكلا نم ةدمتسملا ةيسدقلا اهقوقحب ظفتحت نأ ةسينكلا مسي ناك دقل »

 ةليضفلا بادهأب اوكسمت اهلاجر نأ ول ةيحيسملا ديلاقتلاو ةيربعلا ةسدقملا

 اوناكو « رخو رش نم اهنامز قالخأ ف ام تضترا ةبلاغلا مهترثك نكلو .. عرولاو
 دقف . دادضأ نم نيدلا لاجر ريغ ةريس ىف ام اهيلع سكعني ةآرم مهسفنأ مه
 نم اليئض اطسق الإ ةداعلا ف تؤي مل « اجذاس امدأخ ةيشربألا سق ناك

 ىأر اذه ف انفلاخ نإو ) اهب ىدتقي ةشيعم شيعي ام ابلاغ هنكلو « ميلعتلا
 . بعشلا هب بحري نكلو « ركفلا لاجر هب ًابعي ال ( ونينوطنأ حلاصلا بهارلا

 ١ ١ « فصلا ةروس ] ۲-٣ [
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 ناك نكلو ؛ ةمعنم ةايح نويحي نم ضعب ةريدألا ءاسؤرو ةفقاسألا نيب ناكو

 اوناك ةلداركلا عممجم فصن لعلو « نيحلاصلا لاجرلا نم نوريثك مهنم

 ىويندلا مهئالمز كلسم ىزخي ىذلا نينيدتملا نييحيسملا ءايقتآ كلسم نوكلسي٠
 . حرملا

 ‹ ىماتيلا ءىجالمو تايفشتسملا ايلاطيإ ءاحنأ عيمج ف ترشتناو »

 ةيريخلا تاسسؤملا نم اهريغو ضرقلا بتاكمو ٠ تاقدصلا تويبو سرادملاو

 ‹ نوددشتملا سيسنرفلاو ‹ نويتكدنبلا نابهرلا رهتشاو . نيدلا لاجر اهريدي

 .. مهنمز لهأ قالخأ ىلإ سيق اذإ عيفرلا ىقلخلا مهتايح ىوتسمب نويزوثركلاو

 « رافكلا » ىضارأ ف نيدلا رشنل نولمعي مهو راطخألا تائم نورشبملا هجاوو

 سانلا نيعأ نع ةفوصتملا ىفتخاو . ىحيسملا ملاعلا ف نيميقملا نيينثولا نيبو
 قلاخلاب بيرقلا لاصتالل نولمعي اوذخأو « فنع نم مهنامز ف ناک امع اودعتباو

 . العو لج

 نيدلا لاجر نيب قالخألا ف ىخارتلا نم ريثك عرولاو ىقتلا اذه نيب ناكو »
 ىذلا هسفن كرارتب اذ وه اهف . لاثمألا تام نم هبرضن امب هتبثن نأ ميطتسن

 ‹ نييزوثركلا ريد ىف ام روص ىذلاو « هتايح رخآ ىلإ حيسملا نيدل اصلخم ىقب

 اذوه اه« ةبحتسم ةبيط ةروص ف ىقتو ماظن نم ؛ هوخآ هيف شيعي ناك ىذلا

 ةعيلخلا ةايحلا نإو . نوينفأ ىف نيميقملا نيدلا لاجر قالخأب ةرم نم رثكأ ددني

 ويشتاكوب تاياور ف اهنع ًأرقن ىتلاو نويلاطيالا نيدلا لاجر اهايحي ناك ىتلا
 ىلإ ٠ رشع سماخلا نرقلا ف ويشتسام تاياور ىلإ رشع عبارلا نرقلا ف هبوتكملا

 رركتي عوضوم ةعيلخلا ةايحلا هذه نإ « رشع سداسلا نرقلا ف ولتيدنب تاياور

 ةراعد نم نيدلا لاجر ةايح ف امع ثدحتي ويشتاكوبف « ىلاطيالا بدألا ف هفصو

 ويشتسام فصوو . ةيعببط ريغ وأ تناك ةيعيبط تاذلملا ف سامغنا نمو ةراذقو

 ‹ طاوللاو قسفلا ىف نوسمغنم « ناطيشلا مدخ » مهنأب ناوخإلاو نابهرلا

 لاجر دجو هنأب رقيو ‹ نيدلا ىلع جورخلاو « ةينيدلا فئاظولا عيبو « هرشلاو

 . نيدلا لاجر نم اقلخ ىقرأ شيجلا

 هلوقب نيعباطلا نم رخسي ةراذق ةيآ نع عروتي مل ىذلا ونيتيرآ اذ وه اهو »

 هنإ قحلاو » هلوق كلذ ىلع ديزيو « نيدلا لاجر اياطخ نع لقت ال مهءاطخأ نإ
 باتك ىلع رثعي نأ نم ةفيفع ةقبفتسم ةمور ىلع رثعي نأ ناسنالا ىلع لهسأل



 داسف ىلع عينشتلا ف بابسلا ظافلأ نم هفرع ام لك غ رفي ويجب داکیو « حیحص

 ‹ مهتسرطغو « مهلهجو ‹ مههرشو « مهقافنو ‹ نيسيسقلاو نابهرلا قالخأ

 ةكئالم تابهارلا نأ ودبيو ‹ اهسفن ةصقلا هذه ونيدنلرا باتك ف وجنيلوف صقيو
 تاقيشر تاحرم نك نهنأو « حرملا اذه ف بيصن نهل ناك مايألا هذه ف ةمحرلا

 عمسي ابرق ةبراقتم ءاسنلاو لاجرلا ةريدأ تناك ثيح صاخ عونب ةيقدنبلا ف
 ةريدألا تالجس ىوتحتو . دحاو شارف ىف نيح ىلإ نيح نم كارتشالاب اهيف نمل

 نابهرلا نيب ىسنجلا لاصتالا ببسب تامكاحملا نم ادلجم نيرشع ىلع

 ناسنالا عواطت ال اثيدح ةيقدنبلا تابهار نع ونيتيرأ ثدحتيو . تابهارلاو

 نع جرخي ةداع لدتعملا نيزرلا لجرلا ىنيدرايشتوجو . هب قطني نأ ىلع هسفن

 ال ءرملا نإف ةمور طالب امآ » : لوقيف ةمور فصي نيح هنازتا دقفيو هروط

 دبأ ىحمني ال ىذلا راعلا وهف « ةوسقلا نم قحتسي امب هفصي نأ عيطتسي

 . « ملاعلا ف لجخم سيسخ ىه ام لك ف لثملا برضم ىهو ؛ رهدلا
 ىلإ اوعمتسا نكلو ‹ ةهيزن ريغ نوكت دقو « اهيف غلابم تاداهش هذه نأ ىدہیو»

 : ةيئانيسلا نيرتك ةسيدقلا لوق
 نم مهريغ وأ ةفقاسألا وأ ةسواسقلا وحن ءاوس - كهجو تيلو امنيأ كنإ »

 وأ ايندلا تاقبطلا نم رابحألا وأ « ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا وأ نيدلا لاجر

 كفنأ مكزت ‹ ةليذرو ارش الإ رت مل- ارابكوأ نسلا ف اراغص اوناك ءاوس « ايلعلا

 . ءالخب « نوهرش « لقعلا وقيض مهلك مهنإ .. ةعشبلا ةيمدآلا اياطخلا ةحئار

 ف نوبرشيو نولكأي ‹ مهل اهلإ مهنوطب اوذختا .. حاورألا ةياعر نع اولخت

 قسفلا ىف مهتايح نوضقيو راذقألا ف نوغرمتي ثيح ةبخاصلا مئالولا
 ةينيدلا تامدخلا نم نورفيو .. ءارقفلا لام نم مهءانبأ نومعطيو .. روجفلاو

 . نوجسلا نم مهرارف
 ف سيل ذإ « ةغلابم نم فصولا اذه هيوتحي ام طقسن نأ بجي اضيأ انهو »

 ريغ وهو نييمدآلا كولس نع ثدحتي حلاصلا ىلولا نأب قثي نأ ناسنالا عسو

 خرؤم اهضرعي ىتلا ةصالخلا هذه قدصن نأ انعسو ف نكلو .. بضاغ
 . حیرص یکیلوثاک

 بجعيإال ءرملا نإف نيدلا لاجر نم ايلعلا تاقبطلا لاح ىه هذه تناك اذإو »

 ىلع ةليذرلا مهنيب ترشتنا دق ةسواسقلا نمو تاقبطلا نم مهنود نم ناك اذإ

 لاز دق ءايحلا نأ الإ . مايألا ىدم ىلع دادزي اهراشتنا ذخأو اهعاونا فالتخا
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 ىلإ رثولو سمزرإ اوعفد نيذلا مه ةسواسقلا كئلوأ لاثمأ ناك دقلو .. ملاعلا نم

 نأ ريغ . ىناثلا سويلوي مايأ ف ةمور اراز نيح نيدلا لاجرل هيف غلابملا امهفصو
 اهريغ ف مهنم اداسف رثكأ ةمور ىف اوناك ةسواسقلا نأ ءرملا نظي نأ ًاطخلا نم
 قالخأ داسف مطاقلا ليلدلاب تبثي ام قئاثولا نم انيدل نأ كلذ . ندملا نم

 ف لاحلا نإ لب . ةيلاطيإلا ةريزجلا هبش ندم نم ابيرقت ةنيدم لك ف نيسيسقلا
 بجع الف . ةمور ىف اهنم اريثك اوسأ تناك - الثم ةيقدنبلاك - نكامألا نم ريثك
 ديدشلا فسألا عم كلذب دهشي امك نيدلا لاجر ذوفن لءاضت اذإ هذه ةلاحلاو

 انآأدب دح ىلإ مهنيب ىرشتسا دق داسفلا نآ كلذ . نيسيسقلل بعشلا هرهظی

 ملو .. امات نوكي داكي الافغإ ةعاطلاو « ةفعلاو « رقفلا مازتلاب ةيساسألا ثالثلا

 : رخآ ناکم ف اضیآ لوقیو

 امك اهنع مهلزنتو مهيسارك ىلإ تاوبابلا عفرت ابابلا رصق ف نيفظوملا رابك دحا
 سویجرس اهقیشع رایتخا ف حجنت نأ ازویرم هتنبا تعاطتساو . اهل ولحي
 بيصنت ىف ارودويث هتجوز تحلفأ امك ( ٩۰٤ - ٩۱۱ ) ةيوبابلا سرکل ٹلاثلا
 ارودويث قيشع هنأب اذه انحوي مهتا دقو ( ۹۲۸ - ٩۱٤ ) رشاعلا انحوي ابابلا

 ۹۲1 ماع ف ازویرم تعفر مث .. انحوي علخل نارمتأي اذخآو ایناکست قود ودیج

 ىلع عئاشلا ناكو ةيوبابلا ىسرك ىلإ ( ٠٠١ - ۹۳۱ ) رشع یداحلا انحوی

 1٤)

 نم ةيوبابلا هيلإ تلصو ام برق نع ايناملآ روطاربمإ لوألا وتآ فرعو .. »
 ىلإ داع املف « ٩٦۲ ماع ف اروطاربمإ رشع یناثلا انحوی هجّۆوت نأ دعب طاطحنا

 ىلإ انحوي اعد بلألا لاجر ءارو اميف نيدلا لاجر دييأتب ٩1۳ ماع ف امور
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 ةليلخب ىنز هنأو « افقسأ هرمع نم ةرشاعلا ىف امالغ نيع هنأو ةفقاسألا بيصنت

 ص ) ةراعدلل روخام ىلإ ابابلا رصق لوح هنأو اهيخأ ةنباو هتلمرأ عجاضو هيبأ
 . )4ج۹

 : ةريدألا حئاضفو ةينابهرلا : اعبار
 قح اهوعر امف هللا ناوضر ءاغتبا اإ مهيلع اهانبتك ام ‹ اهوعدتبا ةينابهرو »

 « ١ » « نوقساف مهنم ربثكو مهرجأ مهذنم اونمآ نيذلا انيتآف « اهتياعر

 هلهأو هلام كرتيلف برلا توكلم دارأ نم » : لاق هنأ حيسملا ديسلا نع ىوري
 عم لبازملا ف مونلاو ريعشلا زبخف توكلملا دارأ نم » : لاق هنآو « ىنعبتيلو
 . « هيلع ريثك بالكلا

 الف  اهيلع هيز وأ تفرح دق اهظافلا تناك مأ صوصنلا هذه تحص ءاوسو
 ىبن لك اعد امك ضرألا عاتم نع غافترالاو ةداهزلا ىلإ اعد عيسملا نأ كش
 نم ارش ءاعو یمدآ ألم ام » : هدعب نم ملسو هيلع هللا یلص لاق امکو  هلبق
 « ۲ » « هبلص نمقی تالکآ مدآ نبا بسحب « هنطب

 مل لب « ةينابهر اهنع ًاشنت مل ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ةوعد نكلو
 نيملسملا ضعب اهيلإ حنج نيح ةينابهرلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقتي
 : ةيثآلا ةعقاولا نم حضتي امك

 اولاسف ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر تويب نم تيب ىلإ طهر ةثالث بهذ »
 امأ مهدحأ لاقف ! اهولاقت مهنأك اوربخآ املف « ملسو هيلع هلا یلص هتدابع نع

 لاقو « مانأ الو ليللا موقأف انأ امأو ىناثلا لاقو « رطفأ الو رهدلا موصأف انآ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأ املف . ءاسنلا جوزتا الف انآ امأو ء ثلاثلا
 تل مکاشخاو مكدہعأل ینا هتلاو ام ؟ اذکو اذک متلق نیذلا متنا : لاقف مهب یتآ

 سيلف ىتنس نع بغر نمف . ءاسنلا جوزتأو مانآو موقأو « رطفأو موصأ ىنكلو
 « ٣ ر ٩ ینم

 ةينابهرلا عادتبا ىلع تعجش دق  حيسملا ديسلا ةوعد ف - ام اًئيش نكلو

 « » Nديدحلا ةروس ] ۷ [

 » ۲ ١ یذمرتلاو دمحا هاور

 ٣ ىئاسنلاو ناخيشلا هاور“
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 ةيدام مهيلع تبلغ دقو ليئارسإ ىنب ىلإ حيسملا ديسلا ثعب دقف . ودبي اميف

 ناميالل مهتايح ف لظ الو « ايندلا ةايحلل نوشيعيو بهذلا نودبعي « ةرفاك
 بحلا ةوادن اهيف دعت ملف مهحاورأ تفج . مهبولق ف هل باسح الورخآلا مويلاب
 . كلاب ناميالا بحاصت ىتلا رونلا ةقارشإ الو

 « عيسملا ديسلا ةوعد ىلع ةبلاغلا ةمسلا ىه ةيناحورلا تناك كلذ لجأ نم
 ةوعدلا لعل« ضرألا تاوهش ىلع عافترالاو دهزلا نع ثيدحلا نم راثكإلا ناكو
 : اهنع هللا لاق ىتلا ةيساقلا بولقلا نيلت وحنلا اذه ىلع

 نم نإو . ةوسق دشآ وأ ةراجحلاك ىهف كلذ دعب نم مكبولق تسق مث »

 ال اهنم نإو ءاملا هنم جرخيف ققشي امل اهنم نإو . راهتألا هنم رجفتي امل ةراجحلا
 « ١ »« نولمعت امع لفاغب هللا امو . هللا ةيشخ نم طبهي

 « نييممألا » اولتقي نأ مهتيشحو مهل عيبت نأ نم ةوسقلا هذه ىلع لدآ لهو

 اجاهتبا اهولكأي مث « ! ةسدقم » ةريطف مهئامدب اونجعيل حصفلا ديع ىف

 !؟ دیعلاب

 اهيلإ مهاعد ىتلا ةعفرتملا ةوعدلا هذهل اوبيجتسي ملف ليئارسإ ونب َرَجَقو
 هيلع مكحيل « سطاليب » ىنامورلا مكاحلا ةراثإ ىلإ اوعس لب « حيسملا ديسلا

 لاقو . هوبلصي ملو هولتقي ملف هيلإ هعفرو مهنم هاجن هللا نأ الول .. ابلص لثقلاب
 : مهنع هللا

 ميرم نبا ىسيع انيتآو لسرلاب هدعب نم انيفقو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو »
 مكسفنأ ىوهت ال امب لوسر مكءاج املكفا . سدقلا حورب هانديأو تانيبلا

 « ۲ » « ؟ نولتقت اقیرفو متبذك اقيرفف « متربكتسا

 نم ردقب - تبرست بولقلا ةاسق اهنع ضرعأ ىتلا ةعفرتملا ةوعدلا نكلو

 : بيحرتلاب ةيدنلا اهتيناحور تقلتو اهب تنمآو اهتقنتعا ىرخأ بولق ىلإ - هلا
 « ۳ » « ةمحرو ةفأر هوعبتا نيذلا بولق ىف انلعجو »

 . ةينابهرلا اوعدتبا نيذلا مه ءالؤهو
 « هلا ناوضر ءاغتبا الإ ٠ مهيلع اهانبتك ام . اهوعدتبا ةينابهرو »
 اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو : ىنعمب اعطقنم ةيآلا ف ءانثتسالا ناك ءاوسو

 ةينابهرلا قيرط نع كلذ اوغتباف ) للا ناوضر اوغتبب نأ مهيلع انبتك نكلو مهيلع

 ١ ١ « ةرقبلا ةروس ] ٤" [

 ١ ١ « ةرقبلا ةروس |] ۸۷ [ ١ ١ ١ ديدحلا ةروس ] ۲۷ [
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 اهب اوفتبا مهنأل الإ مهيلع اهانبتك ام : ىنعمب الصتم وأ ( اهوعدتبا يتلا
 وه هللا سيلو اهوعدتبا نيذلا مه مهنأ مهيلع لجست ةيآلا نإف .. تلا ناوضر

 ملو اهب مهرمأي مل مالسلا هيلع ىسيع نأ ی ‹ ءدب یذ ئداب مهیلع اهبتک یذلا

 حيسملا ميلاعتب نيرثأتم - اهب اوعوطت مه مهنكلو . مهنم اهديري هللا نإ مهل لقب
 هب اوغتبا دق اوماد ام هب اوعوطت ام مهنم هللا لبقف - وحنلا اذه ىلع اهل نیلوؤم وأ
 . هللا ناوضر

 حيسملا ديسلا ميلاعتب رثأتلا : ةينابهرلا عادتبا ىلع مهل عفادلا ناك ايأ نكلو
 مذ ىف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا ةيفوصلا لوا امك نيعم وحن ىلع اهليوأت وا
 نيح ايندلا مذ ف ةدراو ىه امنيب « تالاحلا لك فو اقلطم امذ اهولعجف ايندلا
 .. هللا ليبس ىف داهجلا نع دصت وأ هللاب ناميالا نع دصت

 ىتلا ةيوسلا ةايحلا ةعفدل ةداضم ةينابهرلا نف « عفادلل ناك ايآ لوقن
 ناسنالا هللا لعج دقف . طاشنلاو ةكرحلا نع زجحتو تبكتل ال لمعتل هللا اهقلخ
 : اهترامع هفلكو ضرألا ف ةفيلخ

 « ١ » « اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه »
 لجأ نمو « نكمتلاو فارشالاو ةنميهلا ىأ ةفالخلا رمأب مايقلا لجأ نمو

 لمعلا ىلإ ةكرحملا عفاودلا نم ةعومجم ةرطفلا هللا عدوا « ضرألا ةرامعب مايقلا
 .. طاشنلاو

 بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز »
 « ۲ » « .. ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو

 عم ىدملا رخآ ىلإ اوقلطني نأ هدابعل بحي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ حيحصو
 ةرامع ىلع الو ةدشارلا ةفالخلا ىلع انيعم نوكتال ذئدنع اهنأل تاوهشلا هذه
 ىلإ ايعادو عافترالا نع الغاش نوكت لب « ناسنالاب قئاللا وحنلا ىلع ضرألا
 : ناويحلا نم لضأ ناسنالا نوكي ذئدنعو « ناويحلا ىوتسم ىلإ طوبهلا

 « ۲ , « نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب « ماعنألاك كئلوأ »
 ميقلا ىلإ اوغرفيل ضرألا عاتم نم اوففختي نأ هدابعل بحأ هللا نأ حيحصو

 ىذلا ءالتبالا ىه كلذ لعجو « ةنجلا كلذ ىلع مهدعوو « ناسنإلاب ةريدجلا ايلعلا

 n \ ٠ دوه ةروس ] 1]

 »  » ۲نارمع لآ ةروس ] ¢]

 »  » ۲فارعألا ةروس ] 1۷۹]
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 : ضرألا ف ناسنالا هضوخي

 نمريخب مكئبنؤأ لق . بآملا نسح هدنع هللاو « ايندلا ةايحلا عاتم كلذ .. »

 ‹ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل ؟ مكلذ

 اننإ انبر نولوقي نيذلا « دابعلاب ريصب هللاو ‹ هللا نم ناوضرو ةرهطم جاوزآو
 نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا . رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف انمآ

 « ١ » « راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو

 « ۲ «٠ المع نسحأ مهيأ مهولبنل اهل ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ »

 : ضرألا عاتم مرحي مل هللا نكلو . حيحص كلذ لك

 ىه : لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق »
 « ۲ » « ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيذلل

 : اهجراخ ىف امرحم نوكيو اهلخاد ف حابي عاتملا كلذل ادودح عضو امنإ

 « ٤ » « اهودتعت الف هللا دودح كلت »

 « ۵ ر « اهوبرقت الف هتلا دودح كلت »

 .ةرامعو ةفالخلا رما ىلع نيعت اهنأ هناحبس ملعي ىتلا ىه دودحلا كلتو

 هميق نع اهب ناسنإلا لغشني نآ نود « ناسنإلاب قئاللا ىوتسملا ىلع ضرألا

 ىطعت هتاذ تقولا فو « هئایبنآو هلسر دی ىلع هل هلا اهنیب امك ایلعلا هفادهاو

 عذلب لمعلاو ةكرحلا نع ناسنإلا لغشني اليكل عاتملا نم الوقعم اطسق

 . نامرحلا

 ىصقأ ىلإ ضرألا عاتم نم اوففختي نأ نوعيطتسي - ذاذفآ - دارفآ كانهو

 ةيباجيإب لمعلاو طاشنلاو ةكرحلا نع نامرحلاب روعشلا مهلغشي نأ نود دح
 مامإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناك دقو . ةريصب ىلع داهزلا مه كئلوا « ةلماك

 .. ةيرشبلا اهتفرع ةيكرح ةيباجيإ ةقاط ربكأ وهو « نيدهازلا
 لكب ةيعقاولا ةايحلل كرت اهنإ .. لازتعا اهنإ .. كلذك تسيل ةينابهرلا نكلو

 دوعت ىلع بهارلا ىبرتي دقلو . ةايحلا رايت نع ةعطقنملا ةريدألاب نايلو اهيف ام
 دقفي هتاذ تقولا ف هنكلو .. معن .. نامرحلا عذلب سحي دوعيال ىتح نامرحلا

 ١ ١ « نارمع لآ ةروس ] 1-14]
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 تاقاط ىغليو « اهترامع ف هرود نع ىلختيو ضرألا عقاو ىف ةلعافلا هتيباجيإ

 ف ةيتاذ رعاشم الإ .. جتني الو لسنلاب ضرألا هجو رمعي الو جوزتي الف هنايك
 . نامتكلا ىط

 . فا اهقلخ امك ةيوسلا ةايحلا ةعفدل ةداضم ةينابهرلا نإ لوقن كلذل
 لوسرلا ءىجمب ةدودحملا ىه - ةنيعم ةرتفل - مهنم اهلبق دق هلا ناك اذإو

 ام اخسانو « هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم ملسو هيلع هتلا ىلص
 هلا ةملك سانلا ف رشنيل « ةقباسلا - ةيلحملا - عئارشلا نم غسني نأ هتلا ءاش

 .. ةيقابلا هتعيرشو ةريخألا
 اهوعدتبم مهو مهنإف ةدودحملا ةرتفلا كلتل مهنم اهلبق دق هلا ناك اذإ

 ! اهتياعر قح اهوعري مل مهسفنأ دنع نم اهب نوعوطتملاو

 قح اهوعر امف هتلا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك ام ‹ اهوعدتبا ةينابهرو »
 « ۱ » « اهتیاعر

 . اهفيلاكت ىلع اوربصي ال ىأ .. اهتياعر قح اهوعري الا عقوتملا ناك دقلو

 هيلع ربصيال دهجم دهجو .. ةايحلا رايت .. رايتلا دض ةمئاد ةحابس ىهف

 .. نوریثک

 نع عافترالاو فقعتلاو دهزلاو ىوقتلاب ةطونملا ىهو - بلقنت نأ اسمأ

 وأ ىداعلا لجرلا اهنع ففعتي ةيونعملاو ةيسحلا ةراذقلل ةءابم ىلإ - تاوهشلا
 ! قالطإلا ىلع عقوتي نأ نكميال ىذلا اذهف .. ةيداعلا ةاتفلا

 ىهو اهيف ىضملا ىلع مهربجي ىذلا امف اهفيلاكت ىلع نوربصي ال اوناك اذإف
 !؟ ضورفم ريغ عوطت

 مث ١ جراخلا نم اعداخ ارهظمو  ةتفالو اناونع اهيف اورمتسي نأ اما
 لاجرلا نيب ىسنجلا ذوذشلل ةءابمو « داسفللريخاومو رمخلل تاناح ىلإ اهولوحي
 نيب ةيرسلا تاقالعلا نم ثدحي ام ىلإ ةفاضالاب ٠ ءاسنلاو ءاسنلاو لاجرلاو
 ززقتلا ىلع ثعبيو سحلا هدشي رمأ اذهف .. ءاسنلا ةريدأو لاجرلا ةريدأ
 . روفنلاو

 : العو لج نيلئاقلا قدصأ لوقي

 اهوعر امف « هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو »

 [ ۲۷ | ديدحلا ةروس « \
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 ‹ « ١ »« نوقساف مهنم ريثكو ‹ مهرجأ مهنم اونمآ نيذلا انيتآف « اهتياعر قح

 ! لابلا ىلع رطختال ىتلاو رطخت ىتلا قسفلا ىناعم لكب .. نوقساف

 : نارفغلا كوكص ةلزهم : اسماخ

 نمم ةلزهم هيلإ اوفاضأف « هلك داسفلا اذه اهنيد لاجرو ةسينكلا فكي مل
 . نارفغلا كوكص ةلزهم ىه كلت . خيراتلا لزاهم ربكأ

 كلمت ةسينكلا نأ ريرقتل ىلاتلا رارقلا ٠١٠١ ةنس ناريتال عمجم ردصأ دقف

 : نيبنذملل نارفغلا قح

 دقو « تانارفغلا حنم ناطلس ةسينكلا دلق دق ناك امل ء عيسملا عوسي نإ »

 دقف ‹ ىلوألا مايألا ذنم العلا نم هتلان ىذلا ناطلسلا اذه ةسينكلا تلمعتسا

 ةيصالخلا ةيلمعلا هذه ةسينكلا ىف ةسينكلل ظفحت نأب رمأو سدقملا عمجملا ملعأ

 نم نامرحلا فيسب برض مث « عماجملا ناطلسب ةتبثملاو ىحيسملا بعشلل

 ريغ . اهحنم ناطلس ةسينكلا ىلع نوركني وأ ةديفم ريغ تانارفغلا نأ نومعزي

 ةداعلا بسح زارتحاو لادتعاب ناطلسلا اذه لمعتسي نأ ف بغر دق هنآ

 طرفب خارت ىسنكلا بيذهتلا سمي الئا ةسينكلا ىف ةتبثملاو اميدق ةظوفحملا
 . « ۲ »ر « لهاستلا

 اذه مادختسا » وهو « رارقلا ىف دراولا ظفحتلا كلذ عرت مل ةسينكلا نكلو

 ةدايزو - اهناطلس ةدايز ىف ةبغار تناك دقف « زارتحاو لادتعاب ناطلسلا

 ! قاوسألا ف لاملاب عابت كوكصب ةرفغملا عنم ىلإ تدمعف - ! كلذك اهلاومأ

 : كصلا لوقي

 ةيلكلا همالآ تاقاقحتساب كلمشيو « ۲ ,... اي كمحري عوسي انہر »

 تاصاصقلا ميمج نم كلحأ ىل ىطعملا ىلوسرلا ناطلسلاب انأو ةيسدقلا

 طارفإلا عيمج نم اضيأو « اهتبجوتسا ىتلا ةيسنكلا تالئاطلاو ماكحألاو

 نإو هلع لك نمو ‹ ةعيظفو ةميظع تناك امهم اهتبكترا ىتلا بونذلاو اتاطخلاو

 راذقأ عيمج وحمأو « ىلوسرلا ىسركلاو ابابلا سدقألا انيبأل ةظوفحم تناك

 عفرأو+ةصرفلا هذه ف كسفن ىلع اهتبلج امبر ىتلا ةمالملا تامالع لكو بنذلا

  » Ynديدحلا ةروس ] ۷" [

 ١ ۲ ٠ ص ةينارصنلا ف تارضاحم ٠١۹٤
 ۰ ٣ ١ ںيواودلاو حلاصملا ف تارامتسالا المت امك « هل روفغملا » مسا هيف بتكي غاره كرتي '
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 ف ةكرشلا ىلإ اثيدح كدرأو « رهطملا ف اهتدباكمب مزتلت تنك ىتلا تاصاصقلا

 ربلاو ةراهطلا ىلإ ةيناث كدرأ « نيسيدقلا ةكرش ف كنرقآو ‹ ةسينكلا رارسأ

 ىذلا بابلا كمامأ قلغي توملا ةعاس ف هنإ ىتح « كتيدومعم دنع كل اناك نيذللا

 ىلإ ىدؤي ىذلا باسبلا حعتفيو « باقعلاو باذعلا لحم ىلإ ةاطخلا هنم لخدي

 ىتح ةريغتم ريغ ىقبت ةمعنلا هذهف ةليطتسم نينس تمت مل نإو . حرفلا سودرف
 « «٠» ١ سدقلا حورلاو نبالاو بألا مساب ةريخألا كتعاس ىتأت

 ! خيراتلا ف ةديرف ةلزهمل - لاقي قحلاو - اهنإو
 نهاكلا ءاضرإ ةيلمع ~ دعب نمو لبق نم - ةينثولا تانايدلا تفرع دقف

 ‹ برلاو دبعلا نيب طيسولا وه نهاكلا نأ رابتعاب « دوبعملا هلإلا ناوضر ءاغتبا

 بضغ ىلإ ىدؤي هبضغو « هلإلا اضر ىلإ - مهمهو ف - ىدؤي هاضر نأو

 نودؤي ةيلهاجلا ف برعلا ناكو .. خيراتلا ف فورعم رمأ ناثوأللروذنلاو . هلالا

 هللا ىلإ مهوبرقيل - روذنلا ميدقت اهنيب نمو - ناثوألل كسنلاو رئاعشلا
 . یفلز

 « ۲ »« ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعنام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو »
 رئاعشلا لعجيف « كولسلا ححصيو ةديقعلا ححصيل لزنملا نيدلا ءىجيو

 : طيسو الب ةرشابم هبرو دبعلا نيبو « هدحو هلل كسنلاو
 . « ٣ » « هملعي هللا نإف رذن نم مترذن وأ ةقفن نم متقفنا امو »

 مهءاعد نأ ىه اهب نوصتخي ةصيصخ - مهتايح فل - لسرلل نوكيو
 كلذ قحتسي نمل ةرفغملا وإ ةكربلا وأ حالصلاب نوعدي نيح هللا دنع باجتسي
 : هللا دنع

 نآ هللا ىسع « اًئيس رخآو احلاص المع اوطلخ « مهبونذب اوفرتعا نورخآو »
 ‹ اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ . ميحر روفغ هللا نإ مهيلع بوتي
 وه هللا نأ اوملعي ملا . ميلع عيمس هللاو ‹ مهل نكس كتالص نإ « مهيلع لصو
 .« ٤ ر« ؟ ميحرلا باوتلا ىه هللا ناو تاقدصلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي

 : باجتسم ريغ - لسرلا نم ىتح - ءاعدلاف قحتسيال نمل امآ

 ١ ١ « ص - ىبلش دمحا فيلات ةيحيسملا باتك ۲٠٤ .
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 هللا رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتستال وأ مهل رفغتسا
 . « ١ »« نيقسافلا موقلا ىدهيال هللاو < هلوسرو هللاب اورفک مهنآب كلذ . مهل

 - ملسو هيلع هللا ىلص لسرلا ديس نأش لب - لسرلا نأش اذه ناک اذإف

 !؟ نارفغلا لوبقب هللا نم هل نذإ الو هبر دنع هل ةوظحال ىذلا ابابلاب كلابامف

 - ابابلا اهملعي ةبوتلا ف ةيقيقح ةين نع ال رمألا نوكي نيح كلاب ام لب
 نايحألا رثكأ ف - لاملاو كلابام لب ! ؟ لاملا نم غلبم نع لب - ! هرس سدقت

 نم هللا هلبقيامم « نيكاسملاو ءارقفلل ةقدصلا ليبس ىلع هلل اعوفدم سيل -

 ةعلس ىآ ىرتشت امك كصلا ءارشل وه امنإو ‹ مهاياطخ نم هب طحيو نينمؤملا

 اوزنتكي ىتح ةلداركلاو تاوبابلا نئازخ ىلإ بهذي لاملاو  قاوسألا ف ةضورعم
 ءارسقفلا نم هيقحتسم ىلإ بهذيالو « اهنوزنكي ىتلا ةضفلاو بهذلاب
 !؟ نيكاسملاو

 ىرتشب ىذلا نأ ىآ ! ةداج تناك رمألا ىداب ف ةلزهملا نآ ف كشنالو

 ةبوتلا ىلإ لعفلاب ىدؤي ليبسلا اذه نأ اناظ « ةبوتلا ف ابغار ناك كصلا
 ةقدصلا ناكم هبحاص سح ىف ذخأي ع وفدملا لاملا ناكو « هللا ناوضرو ةرفغملاو

 نيلتاقلا عيجشتل رمألا إدبم ىف نارفغلا كوكص تمدختسا ةسينكلا نأ اك .هتلا ىلإ ةعوفرلا

 ىف طرخني نمل كصلا حعنمت تناكف«نيملسملا دض ةيبيلصلا كراعملا ضوخ ىلع

 ف هسفنب ىقلي نآ دوعوملا سودرفلا ف ةبغرلا هلمحتف ةيبيلصلا شويجلا كلس

 ! عجريال ابلاغ وهو .. عجري ال وأ اهنم عجري ىتلا برحلا نوتآ

 ! رمتسي نأ نكميال لزاهلا رمألا اذه ىف دجلا نكلو

 نم بونذلا وحم ىلع هتردقو ابابلا ةسادق ف نيعودخم ءاطسبلا رمتسا نئلو
 دقف .. « ةسادقلا »و ةوظحلاو ةطاسولا نم هللا دنع هل امب لامعألا ةفيحص
 ؛ اريبك ارجات عبصأ دق ابابلا ةسادق نأ نع كشالو ءالقعلا دنع رمألا فشكنا
 اهكلميال ةعاضب عيبي !! شاشغ سلدم رابكلا راجتلا مظعم قسن ىلع هنأو

 ىف مارحلا بسكلا اذه قفني مث « شحافلا ءارثلا ىرثيل هسفنل نمثلا ضبقيو

 ! تاوهشلا ىف هب قرغيو سندلا عاتملا
 عمتجملا ف ةمئاق تلظ دقف - ةفوشكمو - ةكحضم ةلزهم اهنأ عمو
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 اهقاطن عستاو ‹ تقولا نم ةريصق ريغ ةرتف - تاملظلا عمتجم - ىبروألا

 نم ءىش نع لزانتف « ابابلا ةسادق عماطم نع تضاف ىتح اهحابرأ ترثكو
 ‹ مهل ءاضرتسا « مهباسحل كوكص رادصإب مهل حرصف « هناوعأ رابكل ضئافلا

 ! « لامعألا لئالج » ف مهب هنم ةناعتساو

 ف نيدلا نم روفنلا ىهو « ةيعيبطلا اهجئاتن ىلإ ةيدؤم دبال تناك اهنكلو

 . نيدلا لاجر نم روفنلاو ةياهنلا
 نجاملا فرتلا ىلإ بهذت كوكصلا نم ةلصحتملا ةليصحلا سانلا ىري نيحف

 نوري نيحو «نيدلا لاجر رابكو تاوبابلا مظعم هيف قرغي ىذلا رجافلا عاتملاو
 - رخأتامو مهبنذ نم مدقتام ةرفغم اوفمض دقو - كوكصلا باحصأ نم ارفن

 ىذلا كصلا رحسب لوأب .الوأ ىحمت مهبونذ نأ ىلع الاكتا داسفلا ف نيقراغ

 اهلاومأب ةسيذكلا هيلع لصحت ىذلا ىغاطلا ناطلسلا نوري نيحو « هوعاتبا
 نم ديزم ىلإ فرصني عاطقإلا ءارمأو كولملا نم ىنغأ اهب تحبصأ ىتلا ةسدكملا

 .. مهراكفأو مهلوقعو دابعلا باقر ف مكحتلا نم ديزمو ملظلا نم ديزمو نايغطلا

 نيدلا نم نوخلسنيو ةياهنلا ف نورفني مهنآ كش الف هلك كلذ نوري نيح
 ! ليعافألا كلت لك جتني ىذلا

 « ةيناسنالا خيرات ملاعم » باتك ىف زليو لوقي
 اهتاذ اهميلاعتل اهتاعارم مدعب اهتبيه ىلع ( ةسينكلا ىأ ) تضق دقلو »

 ناكو « « ١ «ةلحتلا ماظن نع انملكت نأ قبس دقو . بلاو حالصلا ىلإ ةيعادلا

 نكمي اهب ىتلا « نارفغلا كوكص » عيب رشع سداسلا نرقلا ىف اهتاقامح ةمتاخ
 ىآ ) اهتعفد ىتلا حورلا نا ىلع . ةيلام ةعفدب رهطملا باذع نم حورلا ءادتفا
 ‹ اهيلع ةبكن تناك ىتلا ةحجبتملا ةلعفلا هذه ىلإ رمألا رخآ ( ةسيذكلا تعفد
 . « ۲ ٠» رشع ثلاثلاو رشع ىناثلا نينرقلا ف لبق نم ةظوحلم ةحضاو تناك

 ةسيدكلا اهضرفت ىتلا ىهاونلاو رماوألا مازتلا نم هسفن ىفعي هاضتقمب ابابلا ناك ماظن ةلحتلا ماظن « ١ ١
 ةسيكلا اهتعدا ىرخأ ىوعد ةمثو « ۸4١ ص » لاقف قباس لصف ف زليو هيلإ راشأ دقو ! اهاپاعر ىلع اھتاد
 ناک اہایلا نک كلد ینعمو « ةلحتلا قح ء اهل نأب اهلوق ىه ةمكحلا نع ادعبو افرس رثكأ اضیأ یھ تناک
 ةصاخ ةيدرف تالاح ىف ةسينكلا نيئاوق لمهي نأ نايحألا نم ررثك ل عيطتسي
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 : شيتفتلا مكاحم : اسداس
 نيدلا لاجر تافارحناو تاوبابلا لذابم ددعي نآ دعب « تناروید لو » لوقی
 ىسنجلا ذوذشلا اذه ضعب نع انوفعام اذإو » : افنآ هيلإ انرشأ ىذلا صنلا ف

 مكاحم لامعأ نع وفعن نأ عيطتسنإل اننإف برشملاو لكأملا ذالم ىف كامهنالاو

 تناك ىتلا لامعألا كلت عاظفتسا ف اهتلالد ةداهشلا هذهلو .. « «١» ١ شيتفتلا

 هسفنل « تنارويد لو » عمس ىتلا لامعألا نأ كلذ ‹ شيتفتلا مكاحم اهب موقت

 - مهمعز ف - نيذلا لاجرلا نم رفتغتال لامعأ ةقيقحلا ف ىه اهنع وفعي نأ
 . ضرألا ف اهناكرأ تيبثتو اهب نونمؤي ىتلا ةديقعلا رشنل مهسفنأ اوبهو
 ةجردلا هذهب وهو « اهنع وفعلا ىلع ةردقلا هسفن ف دجي مل ىتلا لامعألاب فيكف

 !؟ تافارحنا نم نيدلا لاجر نم عقو اميف لهاستلا نم

 رعاشم نم ةرذ هبلق ف دحأ اهنع وفعي نأ نم عشبأ تناك اهنآ ةقيقحلا

 . ةيناسنإلا

 : زلیو لوقب
 ةمكحم ىه ةسينكلا ف ةديدج ةمظنم روطت رشع ثلاثلا نرقلا دهش »

 ٠ ضعب ف موقي نأب نامزلا كلذ لبق ابابلا ةداع ترج هنأ كلذ . ةيوبابلا شيتفتلا

 نكلو « كاذ ىأ ميلقإلا اذه ف داحلإلا نع تامالعتسا وأ تاقيقحتب نايحألا

 ةيوق ةادأ ديدجلا نييكسينيمودلا نابهرلا دقع ىف نآلا دجو « ثلاثلا تنسونإ ١
 . مهترادإ تحت ةميدتسم قيقحت ةا داك شيتفتلا مكاحم تمظن مث نمو « عمقلل

 رانلاب ىناسنإلا ريمضلا ةمجاهمل اهسفن ةسينكلا تبصن ةادألا هذهبو
 ىلع ةدايسلا ف ديحولا اهلمأ طانم هنأ عم هفاعضإ ىلع تلمعو « باذعلاو

 ةدحالملاب اردان الإ مادعإلا ةبوقع لزنت مل رشع ثلاثلا نرقلا لبقو .. ملاعلا

 نم ةحاس ةئم ىف نوفقي اوناك ةسينكلا لاجر رابك نإف نآلا امأف . رافكلاو
 موق رمألا ةيبلاغ ىف مهو - اهئادعأ ماسجأ اوبقاريل ابروأ ف قاوسألا تاحاس

 قرتحتو ‹ ةنزحم ةلاجب مهسافنأ دمختو رانلاب قرتحت - مهل نزو ال ءارقف

 ةيرشبلا ىلإ ةسينكلا لاجرل ىمظعلا ةلاسرلا نيحلا سفن ف مهعم دمختو
 . « ۲ »۰ حایرلا هورذت !دامر حبصتف
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 مكاحم اياحض ىلع ىسآ هبلق رطفتي ىذلا بتاكلا نا انه ظحالن نأ یغبنیو

 تبكترا ىتلا ةعشبلا عئاظفلا نع ةدحاو ةملك ركذيال نييحيسملا نم شيتفتلا
 نم ايئاهن مالسإلا درطتل نيملسملا دراطت ىهو سلدنألا ف شيتفتلا مكاحم
 ةيشحولا ناولأ نم هلك خيراتلا هفرعام عظفأ عئاظفلا كلت تناك دقو .. اينابسأ
 اهتعانش ىلع - ةيحيسملا ابروأ ف شيتفتلا مكاحم لامعا دعت ىتلا « ةيربربلا

 ىتلا ةصاخلا بيذعتلا تاودأل ةبسنلابو « اهيلإ ةبسنلاب ةنيل ةنيه -
 سلدنألل ةنيدم اهنا ملعت ابروأ تناك ىذلا تقولا ىف « اهيف تمدختسا

 اهلك اهتضهنب ةنيدم لب « هب دتعي ملع نم ذئموي اهتزوح ف ناكام لكب ةيمالسالا

 . كانه نم اهتملعت ىتلا ةيراضحلا ئدابملاو ميقلا ىلإ

 ةسينكلاب تدح ىتلا لماوعلا انل حرشيل « زليو ىلإ ةظحالملا هذه دعب دوعنو
 : اهئادعأ دض فنعلا ناختا ىلإ

 بهاذم قفو نيفيكم الاجر جيردتلا ىلع اهتفقاساو اهتسواسق حبصأف »

 ةيؤر ف ةبغر دعب مهل دعت ملو .. ةتباثو ةررقم تاءارجإو ةيمتح تايداقتعا
 ف نوبغري اوحبصأو « رمألا كلذ اوسن دقف . سانلا بولق ف ةدطوم برلا ةكلمم

 نأل ارظنو .. رشبلا نوئش ىلع ةطلستم ‹ مه مهتوق ىه ىتلا ةسينكلا ةوق ةيؤر

 مخضلا مهئدابم ناينب ةمالس ىف ةبيرلا نورسي حجرألا ىلع اوناك مهنم اريثك
 ةلئسا نولمتحيال اوناك . هيف ةشقانم ةيأب اوحمسي مل ةقلطملا هتحصو مكحملا
 ريغ اوناك مهنأل لب « مهتديقع نم ةقث ىلع مهنأل ال  ةفلاخم ف نوحماستيالو

 لتاق قلق نم اهرواسيامرشع ثلاثلا نرقلا فاو امدنع ةسينكلا ف ىلجت دقو »

 دعب ارثأ هلعجت دقو « هلمكأب اهتايعدم ءانب رخنت ىتلا ةديدشلا كوكشلا لوح
 لك ف ةقطارهلا ديصتت تناكو . ىسفن نانئمطا ىآ رعشتست نكت ملف . نيع

 تحت صوصللا نع - لاقي اميف - تافئاخلا زئاجعلا ثحبت امك « ناكم
 . ١« »« نهشارف ف عوجهلا لبق بيلاودلا فو ةرسألا

 ةظقي ءدب نم اهقامعأ ف رستسملا قلقلاو « اهنايك ف ىشفتملا لازهلا اذهب
 اهلاسي نم لكل ةنونجملا تابرضلا ليكت تحارهتابس لوط دعب لقعلا
 نع عفدت نأ لواحتل « اهشقانيو اهلأسيس هنأ اهيلإ ليخي نم وأ « اهشقانيو
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 .. ديعبريغ نمزلا نم تاوطخ دعب ىلع اهرظتني ناك ىذلا دوسألا ريصملا اهسفن
 اهنم تعزف ىتلا ةظقيلا كلت ف قيمع رثأ نم مالسالل ناك ام انه ررقن نأ ىغبنيو

 ةيركفلا ةايحلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا نم برتقي لقع ىا ناك امف « ةسينكلا
 هسرامت ىذلا ىحورلاو ىركفلا نايغطلا كلذل ادبع لظي نآ ىضريل ةيمالسالا

 نويبروألا نوخرؤملا فرتعا ءاوسو . ةشقانم الب اهتاهرت لبقتي وآ ةسينكلا

 زليو ىلإ دعنلف ( نوفرتعي - ةلق مهو - نوفصنملاو ) اوفرتعي مل مآ رثألا اذهب
 نم نول ىا دض ةسينكلا ترواس ىتلا ةيسفنلا ةلاحلا كلت انل رسفي ىرخأ ةرم
 . اهرداصم ريغ ردصم نم ىتاي ةفرعملا

 عورشم طلاخي نأ زوجيال اثيبخ احور ىساقلا دوسألا بصعتلا اذه ناك د
 امف « ىرصانلا عوسي حور عم امامت ضراعتي حورل هنإو . ضرألا ف هللا مكح
 ريغ وأ هل نيفلاخملا هذيمالتل مصاعملا علخ وأ هوجولا مطل هنأ طق انعمس

 ميقم قنح ف مهناطلس نورق لاوط اوناك تاوبابلا نكلو ‹ هتوعدل نيبيجتسملا
 . ةينهذلا ةسينكلا ةيافك ىف لمأت نوهأب هسفن هثدحت نم دض

 خويشلا نإبف . اهدحو ةينيدلا رومألا ىلع ةسيذكلا بصعت رصتقي ملو »

 مهنا ىلجلا نم نيذلا « نيدوقحلا جايهلا ىعيرسلا ةهبالاب نيعلوملا ءافصحلا
 ةفرعم ةيأب اعرذ نوقيضي اوناك « ةسينكلا سلاجم ف ةطلستملا ةيبلغألا اوناك

 مهسفنأ اوبصنف ‹ هوبقاريو هوححصي مل ركف یأب نوقثیالو ‹ مهتفرعم ادع
 ادع ىلقع طاشن ىأ ناكو « نايعلل ةيداب هنم مهتريغ تناك ىذلا « ملعلا نم دحلل
 .. « ١ »« احقو اطاشن مهرظن ف دعي مهطاشن

 ةقيمع عئاظفلا نم اهبحصامو شيتفتلا مكاحم تناك دقف بابسألا تناك ااو
 ىتلا ةيلهاجلا ةراضحلل ةبسنلاب جئاتنلا ةئيسو « ىبروألا سحلا ىف رثألا
 ف كانه لثمتملا « نيدلا » ءادع حبصأ دقل .. ةضهنلا دهع ذنم ابروأ ف تقثبنا

 اذه نأل .. ىح ريمض وأ رح ركف بحاص لكل « امزال » ارمأ اهلاجرو ةسينكلا
 ىلع ةسينكلا اهضرفت ىتلا ةناهملاو لذلا دض ةروثلا نع ريبعت طسبأ وه ءادعلا
 نهتميل ال ركفيل هللا هقلخ ىذلا لسقعلا ىلع اهضرفت امكءةيناسنإلا ةماركلا

 عنص نم ىه امنإ ‹ ناطلس نم اهب هللا لزنآام دویقو دودس لخاد ف سبحلاہ

 ىف ةيغاطلا مهتسرطغو ‹« مهزجعو مهريكفت ةهافت ىدم ةركفملا لوقعلل ودبي رشب

 « Voص قباسلا ردسصملا ٠٠١ .
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 قح ىف ةميرج ناك اياطخلا نم ةسينكلا هتبكتراام لك ناك نئلو . تقولا تاذ
 اهلجس ىتلا مئارجلا تايربك نم كشالو تناك ةعشبلا ةئيطخلا هذه نإف « نيدلا

 . خيراتلا

 ىداصتقالاو ىسايسلا ملظلل ةسينكلا ةدناسم : اعباس
 : عاطقالا ىف لثمتملا ىعامتجالاو

 بصغلاو ايا دهلاو روشحلاو تاواتإلاو تابهلا لضفب - ةسينكلا تحبصأ
 لب . عاطقالا تاوذ نم تحبصأ - لئاسولا نم كلذ ريغو سيلدثلاو بهنلاو
 . عاطقإلا ءارمأو ةرطابألا كالمأ قوفت تاقوألا ضعب ىف اهكالمأ تناك

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا اياضقلا نم اهفقوم ددحت دقف مث نمو
 تاكرح براحتو هنع دوذتو هدناست ملظلا فص ىف تفقوف « ةيعامتجالاو

 ! كالملا رابك نم اهرابتعاب اهعضو عم ةيقطنم كلذ ف تناكو ! حالصإلا

 ربكأ نم لب « هنم ءزج یهو عاطقالا براحت نأ - القع - نكمي ناک لهف
 !؟ هیلثمم

 - ىمالسإلا ملاعلاب اهكاكتحا دعب - اهتدقر نم لملمتت ابروأ تأ دب دقلو
 . حالصإلا بلطتو

 . ريثأتلا ىديدشو نيميظع نيقيرط نع ىمالسإلا ملاعلاب اهكاكتحا ناک دقو
 لامشلاو سلدنألا ف نيملسملا سرادم ف ملعلا بلطب ىملسلا كاكتحالا امهدحأ

 كاكتحالا رخآلاو « ابروأ نم ةبيرقلا نكامألا نم اهريغو ةيلقصو ىقيرفإلا

 . ىمالسإلا قرشملا ف ةيبيلصلا بورحلا ىف ىبرحلا
 نع فالتخالا لك فلتخم ملاع ىلع ابروأ نويع تحتفت نيكاكتحالا الك فو

 قافآو ئدابملاو ميقلا ثيح نم لب « طقف ةراضحلاو ملعلا ةيحان نم ال « اهملاع
 . ريكفتلا قافآو ةايحلا

 .. نيملسملا مولع ىلع ذملتتلاب اهتضهن تآدب ابروأ نأ فورعمف ملعلا امأف
 ف لضف مهل نكي مل نيملسملا نإ لوقت ىتلا ةرورغملا ةيبروألا ةرباكملا نم كعدو
 ىف اهنع ابروأ اهيف تلفغ ىتلا ةرتفلا ف قيرغإلا مولعب ظافتحالا الإ كلذ
 !! اهسفن تاذ نم تظقيتسا امنأك - ابروأ تظقيتسا املف ‹ ةملظملا اهروصع

 ! اهتراضح ىنبت - اهنم - تقلطناو ةميدقلا اهتعاضب تدرتسا -
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 « نوكيبرجور » ةداهش ىفكتو . اهدنسيال عقاولا نأل ةرباكملا هذه نم كعد
 ! « ١ »ر ةيبرعلا ملعتيلف « ملعتي نأ دارأ نم اهيف لاق ىتلا

 ام مهتفاقنو قيرغالا مولعب اوظفتحا مهنأ نيملسملا لضف لك ناك ولو

 اهلوصأ ىلإ عجرت نأ اهيفكي ناك دقف « ةيبرعلا ملعتت نأ ابروأ تجاتحا

 روصعلا ف ىتح اهب ملعلا عطقني مل ةغل ىهو ؛ ةيقيرغإلا ةغللاب ةيقيرغالا
 . سدقملا باتكلا تافل« « ةسدقملا » تاغللا ىدحإ تناك دقف « ةملظملا

 دقف « ةيمالسإلا ةفسلفلا » ىمسيام ىلع اقداص فصولا اذه نوكي دقو

 اهيف ريكفتلا جهنم ناك دقف ! نيملسملا سبالم تسبل نإو اقح ةيقيرغإ تناك

 فعضأ ىه - ىيآر ف - هذهو . ةيمالسإ تاعوضوم تلوانت نإو ايقيرغإ
 . قالطالا ىلع ةيمالسالا ةفاقثلا طاقن

 ‹ ةيقيرغإ اهنأب اهلك ةيمالسإلا ةيركفلاو ةيملعلا ةكرحلا فصوت نأ امأ

 اهدنسيال ةحجبتم ةطلاغمفءدبلا دنع ةيقيرغإلا ةفاقثلا نم تدمتسا اهنا درجمل

 درجمل ‹ هيف ابروأل لضفالو هلك ىمالسإ رضاحلا ملعلا نإ انلق ول امك « عقاولا

 ولو - انم دحأ اهلوقيال ةطلاغم هذهو ! نيملسملا نم اهلك هلوصأ دمتسا هنأ

 .. لدعن نأ - انلقاذإ - انرمأ هللا نأل - ةلوبقم ريغ ةكحضم تناكل اهلاق

 : یبرق اذ ناک ولو

 .« ۲ »« یبرق اذ ناک ولو اولدعاف متلق اذو

 . ‹ ۲ »۰ یوقتلل برقآ یه اولدعا اولدعت الآ ىلع موق نانش مکنمرجیالو »

 امو ~ مهنم نوفصنملا فرتعي امك نيملسملا نع ابروأ هتذخأ ام مهأ نإ

 اهيلإ راشي نأ قحتست هذه تناك نإو « اهتاذ ىف مولعلا نكي مل - ! مهلقأ

 ناك امنإ ‹ تايضايرلاو كلفلاو بطلاو ءايزيفلاو ءايميكلا ف ةصاخ < اهب داشيو

 لك - قحب - هيلإ دري ىذلا وه اذهو « ىملعلا ثحبلا ف ىبيرجتلا جهنملا

 نكت مل ديدج ءىش هنأل ‹ دعب اميف مولعلا ناديم ف ابروأ هتزرحأ ىذلا مدقتلا

 ابروأل ىقبيو .. هنودب اليحتسم ناك ىملعلا مدقتلا نألو « لبق نم هنسحت

 ىلإ نوملسملا نكر امنيب « ةعباتملاو ربصلاو ةرباثملا ف - كلذ دعب - اهلضف
 . قيمع تابس

N»نم ۱٤۸ ص - دومحم سابع ةعجرت لابقا دمحم فيلات « مالسالا ىف ىنيدلا ركفلا دیدحت » باک رظنا «  

 ةيبرعلا ةمجرتلا
 [ ۸ ] ةدئاملا ةروس ٠١۲ | ٣ ٠ ] ماعنالا ةروسس « ۲ »
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 نم ابروأ ظقيأ ىذلا اذهف اهئدابمو اهميقو ةيداملا اهروصب ةراضحلا امآو

 شيعت تناك ىذلا نتنملا نسآلا دسافلا عقاولل حالصإلا بلط ىلإ اهعفدو اهتابس

 تقول - ابروأ نإ ةراضحلل ةيداملا روصلل ةبسنلاب لوقن نأ ىفكيو

 امنإ ! تويبلا لخا د ةصاخلا تامامحلا فرعت نكت مل - نيملسملا عم اهكاكتحا

 اهسبالم فيظنت ف ءاوس ةماعلا تامامحلا مدختست ىنامورلا دهعلا ذنم تناك

 مالسإلا ةدراطمل تئشنأ ىتلا شيتفتلا مكاحم نأ دح ىلإ .. اهداسجأ فيظنت وأ

 نيملسملا تويب ىلع فرعتت تناك « خيراتلا اهفرع ةيشحو عظفأب سلدنألا ف

 ىف ةتفاخلا ةمنيهلا : نيتليسو ىدحإب بيذعتلا نم رارفلل ارهاظ اورصنت نيذلا

 ىل صاخ مامح ىلع روثعلا وأ ‹ نآرقلا ةءارق ىلع مهلدت تناك ىتلا ليللا حنج

 ةميرج - ةميرجلا هذه بكتريامف « ةعطاق ةزيمم ةمالع هذه تناكو « تيبلا
 !! نوملسملا الإ - تيبلا ف صاخ مامح دوجو

 نم ابرو ظقيآام مهأ - معقاولا ف - اذهف ئدابملاو ميقلا ةيحان نم اما

 .. اهتابس
 ! عاطقالا تاملظ ام كاردأ امو .. عاطقإلا تاملظ ف شيعت ابروأ تناك

 وه .. هنوناق الإ نوناق ال .. هتيعاطقإ ف قلطملا مكاحلا وه ةيعاطقالا ريمأ
 كلاملا وه . نآ ف اهلك ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا

 نوعابيو نوثروي ضرألا ديبع امإو ديسلا ديبع امإ .. ديبع نوقابلاو ءىش لكل

 قح نوكلميال « ديس ىلإ ديس نم - ضرألا عم - نولقتنيو ‹ نورتشيو

 لك مهيلع ! دحاو روس امهنيب لصفي ناك ولو ةيعاطقإ ىلإ ةيعاطقإ نم لاقتنالا
 ! قوقحلا نم ركذي ءىش مهل سيلو تاعبتلا نم ليقث

 دحأ ركفيالو قالطالا ىلع اهنم مهل بيصن الف ةيسايسلا قوقحلا امأف
 . ديعب نم الو بيرق نم ةسايسلا ىف ةكراشم مهل نوكي نأ ‹ دحأ روصتيالو

 ىف - كانه نوعباق مهنإ !؟ اوكراشي ىتح مه نيأو ؟ نوكراشي فيكو
 ريمأ مهديس ةمدخل ادبأ دادعتسا ىلع  ةرذقلا ةيفيرلا مهتويب ف - ةيعاطقإلا
 رافصألا ةيقب ريغ ةصاخ ةمدخل ريمألا هبدني نأ مهدحأل فرشلاو ؛ ةيعاطقإلا

 ! ميركت ىأ ميركتو زييمت كلذف « ةيعاطقإلا اهب ءىلتمت ىتلا ةيمدآلا
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 ىف ةرثانتملا ةيمدآلا مطقلا هذه « ةياعرب » موقي هرودب ىعاطقإلا ناكو

 ! هضرأ

 ةليللا قح - نايحألا نم ريثك ف - مدختسيو مهفافز حارفآ دهشي وهف

 كلذبو ! اهجوز اهملستي نأ لبق « اهسرع ةليل سورعلاب ةولخلا قح ىآ « ىلوألا

 ! هتالضف ديبعلا ملستيو ددجتم مئاد سرع فوه شيعي

 ‹ ةيرقلا ف هب حرصملا ديحولا نحطملا وهو هنحطم ىف مهلالغ مهل نحطي وهو

 ‹ هترصعم ف مهمورک مهل رصعی كلذكو ؛ هجازم ىلع وه هددحي رجأ ءاقل

 ! اوسنيو .. اوبرشیل
 ثدحيام رثكأ امو - رخآ ريمأ نم موجه ىأ دض مهنع مفاد هنآ امك

 ! اوتوميل .. لاتقلا ىلإ معفدو مهدينجتب كلذو - موجهلا

 هريمض حيرتسيامو « هريمض هيلإ حاتريام بئارضلا نم مهيلع ضرفي امك

 ! دیدج نم غرفت یتح ءیلتمتامو « هنئازخ ءیلتمت یتح

 مهلو ةولح لك اهنم هل .. مهل اهمدقي ىتلا « ةياعرلا » ناولا عونتت اذكهو

 . باذعلا
 وأ ىبرحلا كاكتحالا ءاوس « نيملسملاب اوكتحا « تاملظلا هذه ف اوناك نحو

 . نورق ةدع رمتسا ىذلا ىملسلا

 هونواعم هنواعي مكاح اهمكحي « ةمظنم « ةلود » نيملسملا دنع اودجو
 اذه ناكو . عوضخلا نم ةدحاو ةجرد ىلع ةيساوس همكحل سانلا مضخيو

 - اهب نولصتبال مهنكلو معن « ةلود » مهيدل تناك دقف ‹ مهيلع اديدج ايش
 عاطقإلا ءارمأو ٠ عاطقإلا ءارمأ لالخ نم الإ مهب ىه لصتتالو - ؟ مهل ىنأو

 اميف مهيلع ناطلس ةلودلا سيئرل سيلو « نورشابملا نويقيقحلا مهماكح مه

 مهنم هبلطي ىذلا لاملا ف روصحم مهيلع هناطلس امنإ ‹ مهتايعاطقإ ىف نولعفي
 فو - سمتال ةصاخلا مهنئازخ ىقبتو « مهيحالف ءامد نم مه هنوذخأيف -

 مدقيف - موقت ام اريثكو - برحلا تماق اذإ مهنم مهبلطي نيذلا نيدنجلا
 ‹ هنع روطاربمإلا وأ كلملا ىضري ىكل هيحالف ءامد نم عاطتسا ام ىعاطقإلا
 . ءاشي ام « ١ «دهنانقأو هدیبعب لعفي كلذ دعب ةقلطم هدي ع ديو

 ‹ مهنيب رجشاميف سانلا نيب نومكحي ةاضق یأ .. امظنم ءاضق اودجوو

 ١ ١ « صرألادنع وه نقلا ١ اهترداعم كلميال ضرألل ادنع لازام هنكلو ديسلا ةيدوبع نم ررحت .
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 كلذ ىلإ مصتخي نآ ءاش اذإ ناسنالا كلميو « ةيوسلا ىلع مهمامأ سانلا لماعي

 ىضريامب ىضاقلا مكحيف هئامصخ نم نوكي نم وأ هسيئر وأ هيلاو عم ءاضقلا

 . ناطلسلا یوهبال وه هریمض

 ىه امنإ .. ىعاطقإلا ىوه ىه تسيل ةعيرش .. ةمكاح ةعيرش اودجوو

 - ةمألا ءاهقف داهتجا اهطبضيو هب تلزنأ ىذلا باتكلا اهطبضي ةتباث عئارش

 ناطلسلاب نوروجي اماكح اوسيلو ‹ هنيعب دحأ عم ةموصخ ىف افرط اوسيل مهو

 وأ ‹ هنم ماكحألا نوطبنتسيو ىنآرقلا صنلا نورسفي نودهتجم مه امنإو -

 هب نودهتجي اميف ةصاخلا ال « ةماعلا » ةحلصملا نع نوثحبيوأ « هيلع نوسيقب
 . ماكحألا نم

 .. مالسإلا اودجو راصتخاب

 لبق نم هنوفرعي ېذلا ناک دقف ‹ مهيلع ةرملاب ادیدج هودجو ءیش لک ناک دقو

 ىضاقلاو عرشملا وهو مكحلاو مصخلا وه نوكيف مهمكحي ىذلا توغاطلا كلذ وه

 مهو لعفي امع لاسيال .. عجارم الب مهيف فرصتب ىذلا وهو .. ذفنملاو

 ! نولاسي
 داسفلا وأ لماشلا مالظلا اذه ىلع درمتتل ابروأ شاجتسا ىذلا وه كلذ ناك

 . حالصإلا بلطتو .. هيف شيعت ىذلا لماشلا

 یعامتجاو یداصتقاو یسایس ملظ نم هيلع لمتشیام لکب - عاطقالا ناکو
 نمأشن ىذلا حالصإلا بلط ناك نإو . حالصإلا تالواحمل لوالا فدهلا وه -

 . ةايحلا نيدايم لك ةقيقحلا ف الماش نيملسملاب كاكتحالا
 نم عمست ةتفاخ تانأ تأدب مث « عباتتت نيحلصملا تاوصأ تآدب ذئدنع

 . « نيحداكلا د هاوفأ

 !؟ نايغطلا فو عاطقإلا ف ةقراغلا ةسينكلا فقوم ناك فيكف
 نوقرام مهنابءتيغاوطلا ىلع نيدرمتملا « ملظلا ىلع نيرئاثلا ددهتت تفقو دقل
 ! هللا دنع نونوعلم مهنأو « نيدلا نم

 ايندلا ةايحلا ىف ملظلاب اضرلا نأب  ملظلا ىلع نيرئاثلا ريدخت لواحت تفقوو
 نإ مهل تلاقف نانقألاو نورئاثلا ديبعلا امأف .. ةرخآلا ف ناوضرلا حاتفم وه

 اديس مدخ نمم ريخ ايندلا ف نيديس مدخ نم » : لوقي حيسملا ديسلا
 ايندلا باذع لمتحا نم نإ مهل تلاقف ةماع نومولظملا اماو .. « ادحاو
 . ةرخآلا ىف ةنجلاب هللا هضوعيسف
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 ةلوق ىهو ! بوعشلا نويفأ نيدلا : ةريهشلا هتلوق سكرام لاق انه نمو

 نيح بذكلا لك ةبذاك اهنكلو « فرحملا ةسينكلا نيد ىلع قدصلا لك ةقداص

 . هللا دنع نم لزنملا نيدلا ىلع قلطت

 . ةثلثم ةئيطخ انه ةسينكلا ةئيطخ تناك دقل

 مهيلع ةلزنملا هللا ةعيرش ميكحت ىلإ ةطلسلا اهملست ذنم طق عست ملالوا ىهف

 : ليجنالاو ةاروتلا ف

 هانيتآو ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع انیفقو »

 . نيقتملل ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصمو رونو ىده هيف ليجنالا

 مه كئلوأف هللا لزنآ امب مكحي مل نمو . هيف هللا لزنآ امب ليجنإلا لهأ مكحيلو

 . « ١ »« نوقسافلا
 تقولا نم ةرتف هيلع مهتبلغو ةرطابألاو كولملا هيف تعزان ىذلا ناطلسلاو

 كولملا كئلوأ ىلع هللا ةعيرش ضرفل ةأيهم ةصرف - لبق نم انرشأ امك - ناك
 نوناقلا ف لثمتملا ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا ملظلا ةلازإو « ةرطابألاو

 ضرألا ف مالسإلا لعف امك .. ىرخأ ةهج نم عاطقإلاو ‹ ةهج نم ىنامورلا

 ىغلأف - كلذك ةيسرافلا ةرطيسلاو - ةينامورلا ةرطيسلا نم اهررح ىتلا
 لدعلا لالظ ف تشاعف « هللا ةعيرش اهيف مكحو « الماك ءاغلإ ةيلهاجلا مكح اهيف

 اوناك ىذلا مهنيد ىلع اوقب وأ مالسإلا ف اهلهأ لخد ءاوس « نورق ةدع ىنابرلا

 . ىمالسإلا حتفلا لبق هيلع

 مل - هيلع مهوبلغو - مهناطلس ةرطابألا اوعزان نيذلا تاوبابلا نكلو

 - اهنابإ ف - ذيفنتلا ةبجاولا ليجنإلاو ةاروتلا ةعيرش ميكحت ف ادبأ اوركفب

 اومدختسا امنإ .. ذيفنتلا ةبجاولا ىه حبصتف ةريخألا هتعيرش هللا لزني ىتح

 ىصخشلا مهذوفنل ةرطابألا عاضخإ ىف هلك ( ىويندلا وأ ) ىسايسلا مهناطلس

 ! لالذإ اميأ اهب مهولذأو « ةيصخشلا مهئاوهأو

 قيرط نع هل حتفتت تأ دب نيح مالسإلا نع ابروأ دص ىه ةيناثلا ةئيطخلاو

 اهفقومو ‹ مالسإلا ضرأ نم نيدئاعلا نييبروألا نيثعتبملل بحاصملا ريثأتلا

 اهباتك فيلكتو « ةفاك رشبلل لزنملا ىوامسلا نيدلا دض قمحألا بصعتما
 هريوصتب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةروص هيوشتو نيدلا اذه ةروص هيوشتب

 ١ ١ « ةدئاملا ةروس ] ٤1 - ٤١ [



 لازتال امم خلا .. ءامد كافسو یناوهشو یجمه هناو « باذک هناو رحاس هنأب

 ! ةظحللا هذه ىلإ ىعو ريغب هكولت ابروأ

 بناج ىلإ احيرص افقوم تفقو لب هلك كلذب فتت مل اهنآ ةثلاتلا ةئيطخلاو
 تددهو - ةفأرلاو ةمحرلا نيد « ىوامسلا نيدلا ةلثمم ىهو - تيغاوطلا

 ! نيدلا نم قورملاب مهتمهتاوءبرلا بضغو ةيدبألا ةنعللاب ملظلا ىلع نيرئاثلا

 : ةصالخلا

 . ءاطخألاو اياطخلاو ىزاخملاب لفاحلا غيراتلا اذه ناسنالا ضرعتسي نيح

 فارحناو ‹ یقلخ داسفو « یملعو یسایسو یلامو یرکفو یحور نایغط نم

 ريدختو نيحلصملل ليذختو « هناولآ عيمج ىف ملظلل ةدناسمو « ىكولسو ىركف

 نم بجعن له .. نيدلا ةروصل هيوشتو « هللا ليبس نع دصو « نيمولظملل

 نيدلا كلذ نم ابروآ ىف سانلا خالسنا نم اهيلإ رومألا تلصو ىتلا ةياهنلا

 ؛ ةايحلا تالاجم لك نع هل مهداعبإ|و«هلاجر ىلع مهتروثو « هنم مهروفنو

 ! نورق ةدع هتلمتحا ولو هجمتو ملظلا ىلع روثتل ةيرشبلا ةرطفلا نإ

 ‹ مهنايغط ف رارمتسالاب ةاغطلا ىرغي ىذلا وه لعفلا در مايق ف ءطبلا اذهو

 . رييغتلل ةلباق ريغ اهنأو « ادبأ مهيديأ ف لظتس رومألا نأ نيناظ

 امآ .. بابلألا ولوأ الإ ربتعيامو .. ربتعي نأ ديري نمل ةمئاق خيراتلا ةربع نكلو
 !؟ اوربتعي نأ مهل ىنأف ةريصبلا وسومطم ةاغطلا

 موق نع رذنلاو تايآلا ىنغتامو . ضرألاو تاومسلا ف اذام اورظنا لق »
 ‹ ١ „« ؟ نونمۇيال

 ١ مهب انلعف فيك مكل نيبتو مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم ف متنكسو «

 مهركم ناك نإو مهركم هللا دنعو ! مهركم اوركم دقو . لاثمألا مكل انبرضو

 لابجلا هنم لوزتل «» ۲ « .
 نأ « ءاملعلا » ضعب كلذك ىرغأ ىذلا وه لعفلا در مايق ف ءطبلا اذهو

 وه امنإو . ددحم بلاق هل سيل ناسنإلا نإو ! ناسنإلل ةرطف دجوتال هنإ اولوقي

 بلاق ف بصي یتح هيف اعباق لظیو « هلکشب لکشتیف هل داری بلاق یآ ف بصي
 . # ۳ « دی لج

 ١ ١ « سنوي ةروس ] ٠١١ [
 »  » ۲ميهاربا ةروس ] ٤٥ ~~ ١]

 « 1خيراتلل ىداملا ريسفتلا نع ثيدحلا دنع « دعب اميف معزلا اذه شقاشس« .
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 اهيلع اهبكر ىتلا ةروصلا ىلع ةيناسنإلا سفنلل هبيكرتو . نوئش هقلخ ف هللو

 . هتالالدو ىخيراتلا عقاولا نع انه ثدحتن انكلو .. كشالو ةمكح هيف

 ةاغطلا نأل « رمألا لوأ ق اعمطو افوخ نايغطلا توربجل عضخت سوفنلا نإ

 سوفنلا دلبتت مث .. بيهرتو بيغرت نم ةيامحلا لئاسو ىتشب مهتوربج نومحي

 ةرتف ضرألا ف رقتسيف ‹ ةهج نم مقاولا رمألا ةروص نايغطلا ذخأيو « ةهج نم

 نورطيسم « ادبآ نوقاب مهنآ اهيف ةاغطلا ليختي ىتلا ىه « رصقت وأ لوطت

 . ضرألا ف مهل تنكم ىتلا لاوحألا ليدبتالو مهتحزحز نكميال « ادبأ

 وأ ادوع بلصأ وأ ةيساسح رثكأو ايعو رثكأ ىه . لملمتت سوفن أدبت مث

 . بابسألا نم نوكيام وأ .. ةرطاخم رثكأ

 باهرإلا لئاسو نومدختسيو « ىزخأ ةرم مهتوربج ىلإ ةاغطلا اجلي انهو

 اونوكي ىكل نيجراخلا بيدأتو « راشتنالا نع « ةركنملا » ةرهاظلا هذه فقول

 . نيرخآلل ةربع
 هل ةديازتم ةمواقم دلوتتو توربجلا دتشي ! ةياهنلا ءدب ىه هتاذ اذه نوكي مث

 . نايغطلا ف نعميو دتشيام رادقمب سوفنلا لخاد ف

 ! نافوطلاك نوكيو .. راجفنالا ثدحي ةنيعم ةظحل فو

 بقعمال مكحي هللاو ؟ اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا ىتأن انأ اوري ملوأ »

 « ١ »ر« باسحلا ميرس وهو « همكحل

 ىذلا فيزملا نيدلا ىلعو ‹ نيدلا لاجرو ةسينكلا ىلع ةروثلا رذن تأ دب دقلو

 ناطلس ىلع نودرمتي باتكلا ديو . ةضهنلا رصع ذذنم تأ دب « ةسينكلا همدقت

 كلذ تافارخ كلذك نومجاهي لب « نيدلا لاجر نومجاهيو ىغاطلا ةسينكلا

 . هتايمعمو ىسنكلا نيدلا

 ىلسعو اهيلع نورداق مهنأ موقلا نظف « ةرثانتم اتاوصأ تناك اهنكلو

 . اهتاكسإ
 نع هللا ةنس فقي نأ دحأ عيطتسبامو « ىرجت تناك هللا ننس نم ةنس نكلو

 . نايرجلا
 .. مهسوفن دلبت مهنع ليزت .. اوحصيل نيمئانلا زهت تاوصألا هذه تناك

 اذه نآو ‹ نكمم رييغتلا نأ مهرعشتو « مهسح نم « عقاولا رمألا » ةلقث ليزتو

 « » Nدعرلا ةروس ] ٤١ [
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 . حيرجتلاو دقنلا نم ةعنم ف كلذك ىهالو ‹ دولخلا ةفص هل تسيل عقاولا رمألا

 كلذ ف ةمدختسم « تاوصألا هذه تاكسإ ةلواحم ف اهدهج ةسينكلا تلذبو

 ىذلا « ىديلقتلا » اهناطلسو « مهحاورأو مهلوقعو سانلا بولق ىلع اهذوفن

 اهنأل .. سيدقتلا عضوم اهنآ ىلع اهتملك ىلإ رظنيو « عاطتف هب رمأت تناك

 امك . سوفنلا ىلع نيدلا ناطلس مظعا امو .. نيدلاب ريهامجلا سح ف ةطبترم
 نماهدب فام ىلع تفاخو اهعزف دتشا نيح شيتفتلا مکاحم تمدختسا

 . ناطلسلا

 افافختسا تدازو ‹ ةآرج تدازو « اددع تاوصألا تدأاز ادور ادیور نکلو

 . تورېجلاب
 ىلع نودقاح ! نودقاحو .. نوحلصمو .. ةفسالفو .. نوركفمو .. ءاملع

 .. قاقحتسا ريغب ايازملا نم هب عتمتتامو ىغاطلا ةسينكلا ناطلس

 الئاه نايغطلا مجح ناك دقف !! .. ةئيطب .. ةئيطب .. ةئيطب ةيلمعلا تناكو

 . نورق ةدع غلبي ليوط نكمت ضرألا ىف هل ناكو « افيخم

 ! راجفنالا ثدح ةياهنلا ف نكلو

 ةوسق ف اعشب « هحاستكا ةعرس ىف اعشب « هراجفنا ةدش ىف اعشب ناكو

 . هناكرب نم رجفت ىذلا ممحلا
 لتقلاو شطبلاو فنعلا ناولا نم تنمضتام لكب ةيسنرفلا ةروثلا تناك

 .. ءامدلا ةلاسإو
 فلا لالخ ملاظملا نم مكارت دق ناكام اهقيرط ف ةيسنرفلا ةروثلا تحستكاو

 لاجر ! نيتفلاحتملا نيتيغاطلا نيتمكاحلا نيتقبطلا تلازأو ! ماع ةئامعبرأو
 ! نيدلا لاجرو ( ! فارشألا ) عاطقإلا

 ىلعف .. ىعيبطلا اهراسم فرست مل - ةروثلا كلت ف - رومألا نإف كلذ عمو

 نيدلا لاجرو نييعاطقإلا نم « ماع فلأ نم رثكآ مكارتملا ملظلا لك نم مغرلا

 « نيتقبطلا نيتاه هاجت رودصلا ف نوحشملا دقحلا لك نم مغرلا ىلعو « ءاوس
 . ةدايقلا ىه ىلوتت نيح ريهامجلا ةيشحو نم مغرلا ىلعو

 ىلع اهئاضقو اهدرمت ف ةروثلا ربست نأ نكمي ناك دقف هلك كلذ نم مغرلا ىلع
 « نيعم راسم ىف ةروثلاب هجتتل تلخدت ةثيبخ ادي نأ الول .. رخآ اراسم نيملاظلا
 فادهأ مدخی مل وأ مدخ ءاوس .. رخآ ءیش لک لبق یه اهضارغأ مدخي

 ! نيرخآلا

 . دوهيلا دي ىه كلت
۷۸ 



 فاتلا ديهمتلا

 اروأ داسقا ىف دومجيلإ روو

 مهرهبت نيذلا مهوتي امكو مهسفنأل نومعزي امك ثادحألا نوئشني ال دوهيلا

 . رضاحلا تقولا ف دوهيلا ةرطيس

 مهططخم ذيفنتل اهلالغتساو صرفلا زاهتنا نوديجي مهنأ كشال نكلو

 . ريرشلا
 . خيراتلا ف هيدؤت ارود اهب طانو ةمألا هذه هتلا جرخأ ام ةمكحلو

 ريخلا ىعاودل بيجتست ال ىتلا ةفرحنملا اهتلبج ىف ةنماك ةمألا هذه ةلكشمو

 .. رون نم ةقرابب اهحور قرشت الو ىدهلا ىلع ميقتست الو

 مهيلإ همدق لضف لك اودحجو ؛ مهءايبنأ اودحجو ‹« مهيلع تلا لضف اودحج
 دسحلاو مشجلاو عمطلا وأ ليمجلا راكنإب كلذ لك اولباقو .. رشبلا نم دحا

 . بلقلا ةواسقو
 مهسوفن ألمي  مهسفنأ ىلع اووطناف « كلت مهلاصخل ممألا لك مهتهرك

 اوقبيل ضرألا بوعش لك ىلع اوضقي نأ نوديري « اهلك ممألا ىلع نيفدلا دقحلا

 . مهحلاصل اهورخسيو اهلك ممألا اودبعتسي نأ نوديري وأ « مهدحو مه
 ةيقب نوكي نأ ىغبنيف مث نمو . راتحلا هللا بعش ممأ مهدافتعا ىركلا مہتدقعو

 نيرطيسملا مه مهدحو اونوكيو « مهل اديبعو امدخ رشبلا
 . راتخملا هلا بعش اوناكو موي تاذ اقح هتلا مهراتخا دقلو

 نم ايلاع ناك هنإ نوعرف نم « نيهملا باذعلا نم ليئارسإ ىنب انيجن دقلو »
 ءالب هيف ام تايآلا نم مهانيتآو ‹ نيملاعلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا دقلو . نيفرسملا

 « | » « نابم

 ١ ٠ ناحدلا ةروس ] ۳۰۔٣٣ [
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 قح اهوعري ملف ةلئاهلا ةمعنلا كلت اودحجو « اوطقس ءالتبالا دنع مهنكلو
 یتمعن اورکذا لیئارسإ ینب ای » ! قالطالا یلع ءیشب اهوعرپ مل لب ‹ اھتیاعر

 «cv » نيملاعلا ىلع مكتلضف ىنأو مكيلع تمعنأ ىتلا

 !؟ اورکذ لهق

 « ۲ » « !؟ نولتقت

 ىسوم اولأس دقف « ءامسلا نم اباتك مهيلع لزنت نأ باتكلا لها كلاسي »
 اوذختا مث . مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف ! ةرهج هللا انرأ : اولاقف « كلذ نم ربكأ

 . انيبم اناطلس ىسوم انيتآو كلذ نع انوفعف تانيبلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا
 مهل انلقو < ادجس بابلا اولخدا : مهل انلقو مهقاثيمب روطلا مهقوف انعفرو

 مهرفكو مهقاثيم مهضقن امبف . اظيلغ اقاثيم مهنم انذخأو « تبسلا ىف اودعتال

 اهيلع هللا عبط لب ! فلغ انبولق : مهلوقو « قح ريغب ءايبنألا مهلتقو هلا تايأب
 مهلوقو ‹ اميظع اناتهب ميرم ىلع مهلوقو مهرفكبو . اليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب
 هبش نکلو هوبلص امو هولتق امو « هلل | لوسر میرم ڻبا ىسيع حيسملا انلتق انإ

 امو « نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهلام هنم كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو . مهل

 الإ باتكلا لها نم نإو . اميكح ازيزع هللا ناكو هيلإ هللا هعفر لب « انيقي هولتق
 اوداه نيذلا نم ملظبف .. اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو « هتوم لبق هب ننمؤيل

 »uF o اميلأ

 مهنع رايتخالا عفرو مهنم دهعلا عزن ىلإ تدأ ىتلا ءادوسلا مهتحفص كلت
 . مهاوس ةمأل هحنمو

 زع هتلا درو مالسلا هيلع ميهاربإ ةينمأ ف اررقمو احضاو رمألا اذه ناك دقلو

 : هيلع لجو

 . امامإ سانلل كلعاج ىنإ : لاق . نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو »

 [ ٤١ ] ةرقىلا ةروس « , ١

 [ ۸۷ ] ةرقبلا ةروس « ۷ ١
 [ ٠١۲ ١١١ ] ءاسنلا ةروبس ۲
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 ١« » « ! نيملاظلا ىدهع لانيال : لاق ! یتیرذ نمو : لاق
 حبذي نأ هل هرما اهبعصاأو اهقشا ناك تاءالتبا ةلمج ميهاربإ هللا ىلتبا دقف

 : ميظعلا ءالتبالل هدلوو وه باجتساو « ليعامسإ بيبحلا هدلو

 هانرشبف . نيحلاصلا نم ىل به بر . نيدهيس ‹ ىبر ىلإ بهاذ ىنإ لاقو »
 كحبذأ ىنأ مانملا ف ىرأ ىنإ ىنباي : لاق ىعسلا هعم غلب املف . ميلح مالغب

 نم هللا ءاش نإ ىندجتس « رمؤت ام لعفا تبا ای : لاق ؟ یرت اذام رظناف

 تقدص دق ميهاربإاي نأ هانيدانو « نيبجلل هلتو « املسا املف ! نيرباصلا

 حبذب هانيدفو « نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ . نينسحملا ىزجن كلذك ! ايؤرلا
 ؛ نينسحملا ىزجن كلذك . ميهاربإ ىلع مالس « نيرخآلا ف هيلع انكرتو « ميظع
 « ۲ »« نينمؤملا اتدابع نم هنإ

 امامإ هلعجب كلذ ىلع هللا هأفاك ريبك حاجنب هزاجو ءالتبالا ميهاربإ متأ املف

 اذه نوكي نأ ف ةيرشبلا هتبغر مالسلا هيلع ميهاربإ ف تكرحت انهو . سانلل

 هلماج لهف « عطقني ال هتيرذ ىف ايقاب دهعلا نوكي نأو « هبقع ىف ارمتسم لضفلا

 هبلط ىلإ هباجا ناب « هل الیلخ هلعجیو هبرقیو هیفطصی وهو یلاعتو هناحبس هتلا

 « « ! نيلاظلا ىدهع لانيال : لاق » : اعطاق ام اح درلا ءاج لب ! الك !؟ هقالطإ ىلع

 . تاذلاب ليئارسإ ونب مه هب نعمل ناکو

 ام تايآلا نم مهانيتأو » : ءالتبالل مهراتخا دقف ليئارسإ ىنب هللا راتخا املف
 ىذلا دوسالا خيراتلا اذه ىه ءالتبالا ةجيتن تناكف , ۳ , « نیبم ءالب هيف

 الو هببسب دهلا مهنع عفري نأ للا مهرذنأ ىذلا ملظلاو ‹ ضرألا ىف هوفرتقا
 لدبتت الو ريغتت ال ىتلا ةيراحلا هللا ةنسل اقيقحت لعفلا مهم دهعلا عزنو .. مييديأ ى هيقبي
 هللا حنمو . دعب |راتخم دعي ملف ٠ راتحلا هللا بعش » نع دهعلا عزن . رشبلا نم اذحأ ىباحت الو

 مكيلع تمغأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا ١ : اه لاق ىلا ىه ىرحخأ ةمأل هتمعيو هلضف

 نورمأت سانلل تجرح ةمأ ريح منك ١ : انع لاقو « ١ ٤ انيد مالسإالا مكل تيضرو یتمعن

 « ١ » « هللاب نونمؤتو ركنملا ع نوہتو فورعم اب

 ٠١ « ةرقبلا ةروس ] ٠١١ [
  » ۲تافاصلا ةروس ] ۹٩ - ١١١ [

 » ۲ ٠ ناخدلا ةروس ] ۲۳۳ [

 ٤ « ةدئاملا ةروس ] ۳ [

 [ ٠١٠١ ] نارمع لا ةروس . . ٠
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 . نيحلا كلذ ذنم دقحلاو دسحلا دتشا

 دنع نم ادسح ارافك مكناميإ دعب نم مكنودري ول باتکلا لهآ نم ریثک دو »
 ١ »« قحلا مهل نيبت ام دعب نم مهسفنأ

 'اهدهم ف ةيمالسإلا ةمالا ىلع ءاضقلا ةلواحمل هلك مهدهج اودهج دقلو

 : نیح ىلإ اوشمکناف اوسئی یتح
 . « ۲ » « نوشخاو مهوشخت الف < مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا »

 مهميمصت دازو نامزلا لوط ىلع دیازتی لظ لب « مهعم لظ مهدقح نکلو
 ةصرفلا مهتتاو ىتح .. مهادع ةمأ لك قحسو ضرألا ف رشلا رشن ىلع ثيبخلا
 .. ريخألا دهعلا ف ةحناسلا

 طيلستو مهرهقب لفكت دق ىلاعتو هناحبس هللا سيلا : لاؤس رطخي انهو
 ؟ مهحجبتو مهرفك ءازج ةعاسلا مايق ىلإ مهيلع باذعلا

 ءوس مهموسي نم ةمايقلا موسي ىلإ مهيلع نثعبيل كبر نذأت ذإو »
 . « ١» ٣١ باذعلا

 : ہللا باتك اهيلإ ريشي مهخیرات ف ةيئانثتس انٹتسا تالاح كانه نكلو ! ىلب

 نم لبحو هلا نم لبحب الإ اوفقش امنيا ةلذلا مهيلع تبرسض ١
 ..« ١» ٤ سالا

 ف نونكميو - اتقؤم - ةلذلا مهنع عفترت سانلا نم لبحو هللا نم لبحب
 : رمتمسملا دعولا ىلإ نودوعي مث .. هللا اهديري ةياغو ةمكحل « ضرالا

 نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نثعبيل » « اوفقث امنيا ةلذلا مهيلع تبرض »
 . « باذعلا ءوس مهموسي

 نم ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ ىتلا ةيئانثتسالا ةرتفلا هذه ىف مه نآلاو
 . نارمع لآ ةروس

 نئلو ١ مهمادقأ تحت اهقحسو اهلك ةيرشبلا دابعتسا وه مهططخم ناك نئلو
 - اوناك امف « دشألا دقحلا هيلع نودقحي ىذلا لوألا مهودع مالسإلا ناك
 نودجي اوناكام - ثيدحلا خيراتلا ف ىراضلا مهطاشن نوطشني اوأدب نيح

  » V2ةرقبلا ةروس ] ٠١١ [ .

 ١ ١ « ةدئاملا ةروس ] ۳ [ .
 . [ ١١۷ ] فارعالا ةروس « » ١
 ۰ ] ١١١ ] نارمع لآ ةروس « » ٤
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 رسيأ اهودجو ذإ « ابروأب اوأدبف « مالسإلا ىلع ضاضقنالل ةحناسلا ةصرفلا
 اهتاقامحب ةسينكلا اهتثدحا ىتلا تارغثلا نم مهتايح ف ناك امل الانم

 . ضرألا ف اداسف اوثيعيو مهراحجآ نم اوجرخي نأ دوهيلل ترسيف ‹ اهاياطخو

 ةصرفلل ازاهتنا ‹ ريرشلا مهططخم ذيفنتل دوهيلا كرحت فيك رظننلف نآلاو

 نع نوعدي امك ثادحألل ءاشنإ ال  ةيراجلا ثادحالل الالغتساو ةحناسلا

 « راك ميلو » لاثمآ نم ةريرشلا مهتردقم نم لوهي نم مهمسري امكو  مهسفنأ

 ثادحأ لك هيف بسني ىذلا « جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ » ريهشلا باتكلا فلؤم

 ! دوهيلا لعفل خيراتلا

 ريمحلا مه ( دوهيلا ريغ ممألا لك ىأ ) نويممألا: دوهيلل ( ١ )دوملتلا لوقي

 مهنم قفن املكو « راتخملا هتلا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا ( لمحلا باود )
 .. ! رخآ ارامح انبکر رامح

 ربكلا اذه ىلع ةلالدلا حضاو وهف هتظلغو ريبعتلا ةحاقو نع رظنلا فرصبو
 مكسفنا ىوهت ال امب لوسر مكءاج املكفا » : مهيف هلا هفصو ىذلا

 مهرابكتسا نوكي فيكف لسرلا ىلع نوربكتسي اوناك اذإ مهنإف « .. متربكتسا

 !؟ ءايبنألا ريغ نم رشبلا ىلع مهفلصو مهتسرطغو

 ! نييممألا لماعي نأ راتخملا هتلا بعشل ىغبنيب فيك دوهلتلا مهل فصي مث
 ىقاب نم ادحأ ىجني نأ ىدوهيلا ىلع مرحمو .نييليئارسإلا ريغ نم حلاصلا لتقا »

 دحأ ةايح ظفح نوكي كلذب هنأل اهيف عقي ةرفح نم هجرخي وأ كاله نم ممألا

 . «« ۲ , نیینشولا

 ادج ةفيفط هتميق تناك ولو اًئيش -دوهلا ريع نم ىأ -حون دالوأ قرس اذإ »
 حرصمف دوهيلا امأ « مهل هتلا اهاطعأ ىتلا اياصولا اوفلاخ مهنأل « توملا نوقحتسي

 . « ۴» یمألا اورضي نأ مهل

 ءارب ةعيرشلا نأل ‹ امثإ تسيل ةيبنجألاو ىبنجألاب ءاغبلا ةراجت نإ »

 .« ١ ٤ « امهنم

Nنمرثکا ةسادق مهدنع هلو مهئامكح فيلأت نم وه امنا ١ لزنملا ريم « سدقملا » دوهيلا باتك وه دوملتلا «  

 ''. لزنملا باتكلا

 توریب هللا صن انح فسوب ةمجرت ١ رخآو جنلهور د. ۸٤ = ۸١ ص دوصمرملا زنكلا ةه ۲

 , VF ~~ ۷۲ ص ١ دوصرملا زنكلا « ۲ ۰

 . ٠۷۳ ص« توريب « ىبرعلا باتكلا راد « دعس انح سلوب « ةينويهصلا ميلاعتلا ةيجمه , ٤
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 . لزنملا تلا باتك ف ةدراولا ميلاعتلا نم مهدنع ةسادق رثكا ميلاعتلا هذهو

 الإ « ادبأ مهتايح ف هوقبطي ملو ادبأ هوقيطي مل ىذلا ربخلاو ربلا ىلإ وعدت ىتلا
 : ميركلا نآرقلا هيلإ راشا ىذلا وه اذهو « مهنم ليلق

 هنمأت نإ نم مهنمو « كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو »
 ف انيلع سيل : اولاق مهنأب كلذ « امئاق هيلع تمدام الإ كيلإ هدؤي ال رانيدب

 . « ١ ,! نوملعي مهو بذكلا هتلا ىلع نولوقيو ! ليبس نييمألا

 ف نويممألا مهو ) نبيمألا اولماعي نأ مهل نذأ هنأ هلا ىلع نوعي مهف

 نوعيطي مث . هلا ىلع نوبذكي مهنأ نوملعي مهو « وحنلا اذه ىلع ( رخآلا ريبعتلا

 ! قحلا هنا نوملعي ىذلا قدصلا نع نوضرعيو ؛ هبذك نوملعي ىذلا بذكلا
 اهريخستو « اهرامحتسا »و ةيرشبلا دابعتسا وه مهططخم ناك ذإو

 داسفإو نيممألا دئاقع عزن ىه كلذل لئاسولا حجنأ نإ اوملع دقف « مهحلاصمل
 . مهقالخا

 : مهنع نآرقلا لوقي

 سئب . ارافسأ لمحي رامحلا لثمك اهولمحي مل مث ةاروتلا اولمح نيذلا لثم »
 .« ۲ ١» نیملاظلا موقلا یدهي ال هتلاو هلا تايآب اوبذك نيذلا موقلا لثم

 ! مهريغ ىلع هوقبطو هوعو دقف ‹ مهيف لزان لوقلا اذه نأ مغرو
 ف همكحتل هدنع نم اباتك هلا لزنأ ىتلا ةمألا نأ ةميركلا ةيآلا ف ةربعلا نإ

 اهتیمدآ دقفت ‹ هتذبنو هنع تضرعا مث هاضتقمب اهتایح یرجتو اهتایح نوئش
 كئلوأ » : ةيآلا هلمحت ىذلا ىنعملا سفن وهو . ريمحلاك باود ىلإ لوحتتو
 . « ۲ ,« نولفاغلا مه كئلوآ . لضأ مه لب ماعنألاك

 مهسفنا اهنم نونثتسي اوناك ناو - ميدق نم ةمكحلا هذه دوهيلا ىعو ذإو

 . ضرألا ىف داسفلا رشن ىلإ ادبأ نوعسي مهف - ! راتخملا للا بعش مهرابتعاب
 : داسفلا عاونا لكو .. ىقلخلا داسفلاو ىديقعلا داسفلا

 . « ١» ٤ « نيدسفملا بحي ال هللاو اداسف ضرألا ف نوعسيو »

 : تالوكوتوربلا لوقت

 . [ ۷١ ] نارمع لآ ةروس « » ١

 , [ ٠ ] ةعمحلا ةروس « ۲ ١

 [ ۱۷۹ ] فارعألا ةروس « ۲ »

 [ ١٤ ] ةدئاملا ةروس « ؟ »

At 



 عضن نأو « دوهيلا ريغ لوقع نم اهتاذ هلا ةركف عزنن نأ انيلع بجي »

 . « ١» ١ ةيدام تارورضو ةيباسح تايلمع اهناكم

 نيناجم مهبابش بلقناو رمخلا مهتلضا دق سانأ نييحيسملا نمو »

 « انمدخو انوملعمو انؤالكو هب مهارغا ىذلا ركبملا نوجملاو تايكيسالكلاب

 . « ۲ء« فرتلاو داسفلا ف نهئالمز نم تابغارلاو مهوهل نكاما ىف انؤاسنو

 .. ريرشلا ططخملا وه اذهو

 مويلاب نوملحيو ططخملا اذه قيقحت ىلإ نوعسي ةليوط انورق دوهيلا لظ دقلو

 وه هدحو راتخملا هلا بعش ىقبيل  اهنيد نم اهلك ممألا هيف نودرجي ىذلا

 لك نومكحيو موعزملا دعولا ققحتي ذئدنعو .. نيدلا بحاصو باتكلا بحاص

 ! ةيرشبلا

 ملاعلا وأ ىمالسالا ملاعلا ف ءاوس نورق ةدع ابئاخ لظ ىعسلا اذه نكلو

 تحنس ىتح - امهيلع ءاضقلا ىف ةريرشلا مهتالواحم لك مغر - ىحيسلا

 ىلإ ىعستو اهنيد نم خلسنت ابوروأ تذخأ نيح مهمامأ ىربكلا ةصرفلا

 .. نيدلا كلذ نم « ررحتلا »

 ثادحألا اوربد دوهيلا نأل ال . نورق ذنم ةبقترملا ةصرفلا تتاو كانه

 دق نورقلا ربع طيطختلا مكارت نأل الو - تالوكوتوربلا ف نومعزي امك -

 نأل نكلو .. راجحألا باتك ىف راك ميلو لاثمأ ىر امك رمألا رخآ هرامث یتا

 نيدلا نم ترف نيح راتخملا هلا بعشل اهسفن « ترمحتسا » ىتلا ىه ابوروا

 « ۴ » « ةروسق نم ترف « ةرفنتسم رمح مهنأك »

 اوعنص ام ارعنصي نأ دوهيلا عاطتسا ام ةديقعو نيد تاذ ابوروأ تلظ ول

 . اودسفأ ام اودسفي نا الو

 ىدوهيلا سلوب اهمدق وأ - ةسينكلا اهتمدق ىتلا ةديقعلا نأ حيحص

 هترشن ىذلا نيدلا ناو  ةظحل لوأ ذنم ةدساف تناك ابوروأ ىلإ - لصالا

 تارغثلا لمحي ناك ىلوألا ةظحللا ذنم هنأو .. لزنملا هلا نيد وه نكي مل ةسينكلا

 - اهتديقعب ابوروا كسمت ةدش نكلو . ناطيشلا ءايلوا اهنم ذفني نا نكمي ىتلا
 ' ةليوط ةرتف ةريرشلا ططخلا ذيفنتل دوهيلا تالواحم دمج دق ۔۔ اھداسف مغر

 ف راك ميلو- قحب - لوقي امك نورقلا كلت لالخ ةلواحملا نع اوفكي مل مهنأ مغر

 ٠ ١ . لوألا لوكوتورلا « ۲ « عبارلا لوكوتوربلا .
 رثدملا ةررس م ۳ ۽ ]  ۵١س ۵١ [,



 « جنرطشلا ةعقر ىلع راجحا » باتك

 مهرذحتو ةليضفلا ىلإ سانلا وعدت تناك اهنكلو معن ةدساف ةديقعلا تناك دقل

 ةجرد ىلإ مهب لصتو « ةصاخ سنجلا ةنتف نم مهرذحتو ناطيشلا لئابح نم

 ! نييممألا داسفإ ف ةيلاعف دوهيلا تاودأ دشأ نم سنجلاو « ةينابهرلاو تمزتلا

 طالتخالاوءاركبم جوزتي - بلاغلا ف - بابشلاو«ةكسامتم ةرسألا تناك

 شيعو فظشلا ىلإ برقأ ةطيسب ةايحلاو « ةدودحم ةميرجلا ىعاودو « دودحم

 !؟ رشلا ىف مهتعارب تناك امهم دوهيلا كلمي اذام وجلا اذه لثم فو .. فافكلا

 شحافلا ابرلاب هضارقإو « لاملا عمج وه نولعفي ام ىصقأ ناك دقل

 . مهتاورث ىلع ةياهنلا ف اولوتسيل نيدلا ف عاطقإلا ءارمأ عاقيإو « نيجاتحملل

 ةصاخ« دح ىصقأ ىلإ اليئض وأ امودعم ناك سانلا عومجم ف مهريثأت نكلو

 مهيلإ ةهجوملا ءاضغبلا قوف نونيهم نورقتحم نيحلا كلذ ف ابوروأ ىف دوهيلاو
 ! نويحيسملا دقتعي امك حيسملا ةلتق مهنا ساسا ىلع مهب قئاحلا داهطضالاو

 قحو نيدلا قح ىف اهتبكترا ىتلا اياطخلاو ةسينكلل ةيلاوتملا تاقامحلا نكلو
 ةعساولا تارغثلا تدجوأو ةياهنلا ف ىنيدلا نايكلا تعدص ىتلا ىه سانلا

 . نوريرشلا اهنم ذفن ىتلا

 اهراظتنا ف اوسلجو دوهيلا اهانمت ىتلا تارغثلا تدجو « ةضهنلا » ءدب ذنم

 ريغ ةينامور ةيقيرغإ سسا ىلع اهئدبم ذنم ةضهنلا كلت تماق دقف . نورق ةدع
 « اهل ةيداعم ةيحيسملل ةداضم سسأ ىلع تماق عقاولا ف اهنإ لب « ةيحيسم

 كلذ دعب الإ ةيحيسملا عم ةمساحلا ةكرعملا ضوخت نا عطتست مل تناك نإو

 . ريدقت لقأ ىلع ريهامجلا ىلع عساو ذوفن تاذ اهلالخ ةسيذكلا تلظ « لايجأب

 ةسيذكلا ناطلس اهيف راهني نأ نكمي ىتلا ةظحللا برتقت تناك موي دعب امويو
 . ريثأتلا فيعض وأ ناطلسلا ميدع سانلا ىلع هتضرف ىذلا اهنيد حبصيو

 ابوروأ ءاجرا ف ىود ىذلا « داحلا راجفنالا كلذ عقو ةيسنرفلا ةروثلا فو

 . نيدلا نايك لزلزو عاطقإلاب ىدوأف اهلك

 كلذ لخدتي ملول رخآ راسم ىف ةروثلا ريست نأ نكمملا نم ناك دقف كلذ عمو
 فرصب ةصاخلا هفادهأ مدخت ةنيعم ةهجو ثادحألا هيجوت ىف ريرشلا رصنعلا
 ! نيرئاثلا فادهأ نع رظنلا

 : نيدبتسملا نييغاطلا نيفيلحلا كنيذ ىلع ءاضقلا ىه نيرئاثلا فادهأ تناك
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 ناكف اصلاخ ارش عاطقإلا ناكو . نيدلا لاجرو ( ! فارشألا ) عاطقالا لاجر

 ىوحي سانلا ىلع هب ىغطتو ةسينكلا همدقت ىذلا نيدلا ناكو « لوزي نا ىغبني

 لدبتسيو « هليطابا ححصت نأ نكمي ناكف « ليطابألا نم اريثكو قئاقحلا ضعب
 . ليطابالا نم اساسا ىلاخلا « قحلا نيدلا هب

 امنإو .. نيدلا حيحصتل ةصرفلا اوعدي مل رمألا ىف اولخد نيح دوهيلا نكلو

 ىف هوبعل ىذلا ىقيقحلا رودلا وه اذهو ! نيدلا ميطحتل ةحناس ةصرف اهولبتها

 ‹ تالوكوتوربلا ف نومعزي امك اهوأشنا نيذلا مه مهنأ ال « ةيسنرفلا ةروثلا

 .. راجحألا باتك ىف راك ميلو مهمعز ىف مهعباتيو

 تماق ىتلا ىه تقولا كلذ ىف اسنرف ف ةرشتنملا ةينوساملا لفاحملا نإ ةقيقح

 ءاخإلاو ةيرحلا - ةصاخلا اهتاراعش تعفر ىتلا ىهو ؛ ةروثلل ريضحتلاب

 نيذلا « نييممألا » نم ىعو ريغ ىلع « ةيسنرفلا ةروثلل تاراعش - ةاواسملاو
 ريهامجلا ةسامح باهلإ ف اوكرتشا دوهيلا نم ءابطخلا ضعب نإو ! اهب اوماق
 امهمو « اولعف امهم - دوهيلا قوط ف ناك له نكلو .. توبكملا بضغلا ريجفتو

 سوفنلا ف ةدوجوم اهتاماخ نكت ملول ةروثلا اولعشي نأ - ةريرشلا مهتعارب نكت
 !؟ لاعتشالل ةدعتسمو

 مهفادهأ نم نيريبك نيفده قيقحتل ناك دقف ةروثلا ىف دوهيلا لوخد اما

 ةهجو تناك ىناثلاو ‹ اهتاذ ءاقلت نم هيلإ هجتت ةروثلا تناك امهدحا « ةصاخلا

 ىلع ثادحألا نولغتسي نيح صاخلا مهفده ىلإ لوصولا مهل رسيت هيف ةروثلا
 . ثادحألا لالغتسا ف ةريرشلا مهتقيرط

 ايلحرم افده قفاوي ناك اذهو عاطقإلا ميطحت ناك دقف لوألا فدهلا امأف

 . دوهیلل اصاخ

 ىذلا اذهو « نيدلا لاجرو ةسينكلا ذوفن ميطحت ناك دقف ىناثلا فدهلا اماو

 . نيدلا تاذل ميطحت ىلإ - صاخلا مهباسحل - دوهيلا هلوح

 ىف اولخدي نأ بجع الف « عاطقإلا ميطحت ىف ةحلصم نم رثكأ دوهيلل ناك

 . هميطحت ىلإ - اهسفن ءاقلت نم - ةهجتم اهوار ىتلا ةروثلا
 اهيف مهسفنأل نوردقي دوهيلا ناكو .. باوبألا قدت ةيعانصلا ةروثلا تناك

 لاملا ىلإ اهجايتحاو اهدلوم ذنمف . ابرلاب ضارقإلا قيرط نع ةلئاط احابرأ

 هذه ىتح لازت امو .. دوهيلا دي ىف ةسيرف تطقس « ةئشانلا ةعانصلا ليومتل

 . مهيديأ ىل ةظحللا
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 ف نيتنثا نيتفئاط دي ىف ةيعانصلا ةروثلا ليومتل حلصي ىذلا ريفولا لاملا ناك
 ءارما امأف . دوهيلا نم نيبارملا ةفئاطو عاطقإلا ءارما ةفئاط : نيحلا كلذ
 اهترود نم مهلاومأ اولقني نأ اوبأو ةئشانلا ةعانصلا ليومت اوضفر دقف عاطقالا

 « اهنوفرعي ال ةديدج ةيلمع ىلإ « مهل عبرلا ةنومضملاو « مهيدل ةفولأملا ةيعارزلا
 ةيعانصلا تايلمعلا نم اريثك ناو ةصاخ « اهب مهسرمت مدعل اهيلإ نونئمطي الو
 دوجو مدع وأ قاوسألا رفوت مدع وأ ةربخلا صقن ببسب رمألا ادبم ىف سلفي ناك

 ليضفتو ةلآلاب ةعونصملا ءايشالا ىلع سانلا لابقإ مدع وا ؛ ةرسيملا تالصاوما

 مادختسا نأ ساسأ ىلعو « ةليوطلا ةفلألا مكحب اهيلع ةيوديلا تاعونصملا

 عباصا نم اعبصا هيف نال مهتايح نم ةكربلا قحميس ةيلالا تاعونصمل
 ! ناطيشلا

 - مهتقيرط ىلع - مهنأل « نيبحرم تاعانصلا كلت ليومتل دوهيلا مدقت ذئدنع

 ء الماك اسالفإ تسلفا وأ ترسخ وأ ةعانصلا تحبر ءاوس اًئيش نورسخيال

 نوضرقي امنإو « مهلاوما سوؤرب ارشابم اكارتشا نوكرتشیال مهنا كلذ
 مهلاومأ عوجر مهل نمضت تانامض لباقم شحافلا ابرلاب تاعانصلا باحصأ
 اهل ضرعتت تناك ىتلا رئاسخلل اوضرعتي نأ نود ةفعاضملا دئاوفلا عم مهيلإ
 . نايحألا نم رشك ف تقولا كلذ ف ةئشانلا ةعانصلا

 ىلع سانلا ميجشت ىلع موقت ‹ ةتحب ةيدوهي ةركف ( كنبلا ) فرصملا ةركفو

 امنيب « اهب اكوكص مهئاطعإ لباقم مهيدل - اهناهترا وأ - مهلاومأ عاديإ

 ‹ ريثكلا اهقيرط نع نوحبري ةيوبر ضارقإ تايلمع ىف لاومألا هذه مه نولغشب

 ةرطاخم نود اهمظعمب مه نورثأتسيو حابرألا هذه نم اءزج نيعدوملا نوطعيف

 ! رکذپ دهج الو

 مهيلع هردت امل ةيعانصلا ةروثلا مايق ف ةديكأ ةحلصم دوهيلل تحبصأ اذكهو

 ةفاضإلاب « عاطقإلا ءارمأ نم لبق نم اهلثم ىلع اولصحيل اونوكي مل حابرأ نم
 دهع ف هب نولماعي اوناك ىذلا نيهملا لذلا نم ال دب ةرطيسلا دعقم ف سولجلا ىلإ

 افصو تئش نإ ًارقاو ! نيبلاطلل لاملا ضارقإب نوموقي مهو ىتح عاطقإلا

 ىستروأ ةنورابلا فيلأت « ةيزمرقلا ةقبنزلا » ةصق ف عاضوألا هذهل ايصصق
 هملسي اذه ءاج اذإف « ىدوهيلا ىبارملا نم اضرق ةيعاطقالا ريما بلطي ثيح

 ماد ام للذتلا ف مهدنع ريض الو ) ةلذ ىف همامأ ىنحني وهو بولطملا ضرقلا
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 سندت ال : هل لوقبو « لاملاب هيلإ هدي دمي هنأل هرهني ىعاطقإلا اذِإ ( ! حبر هءارو

 نم انا هملستأسو ( نيعم ناكم ىلإ اريشم ) انه لاملا عض ! كديب اهسملب ىدي

 !! نيعللا اهيا كفارصنا دعب ناكملا كلذ

 ىهو ‹ بسحف ليومتلا ةبقع نكت مل ةئشانلا ةعانصلا ماما ةبقعلا نكلو

 ىربكلا ةبقعلا تناك امنإ « ريفو حبر ردصم تناك لب ةبقع نكت مل مهل ةبسنلاب

 مهزجتحي فيرلا ىف لامعلا ناك دقف .. ةعانصلل نيمزاللا لامعلا ريفوت ىه

 نييعارزلا لامعلا نم وأ .١ ضرالل اديبع وأ ديسلل اديبع اوناك ءاوس « عاطقإلا

 ىلإ لاقتنالا نوكلمي ال مهلكو ٠ نانقألاو ديبعلا راوج ىلإ ةليلق ةلق مهو رارحالا
 ةلوقعملا قاوسألا دجوت ثيح « ةنيدملا ف - ةرورضلاب - تاعانصلا موقت ثيح

 ريرحتل عاطقإلا ميطحت نم دبال ناك مث نمو . ةيعانصلا تاجتنملا فيرصتل

 ديري نم لكل « لاقتنالا قح » ريرقتو - ضرالا ديبعو ديسلا ديبع - ديبعلا

 . عاطقإلا لظ ىف امئاق نكي مل قح وهو

 - ندملا ف ةعانصلل نيمزاللا لامعلا ريفوتل ديبعلا ريرحت وهو - فدهلا اذهو

 ملاظسم دض ةفينعلا مهتروثب اوماق موي كش الو نيرئاثلا باسح ىف نكي مل

 لوأ ذنم دوهيلا ناضحا ىف ةمئاقلا ةيلامسارلل ايعاو افده ناك هنكلو « عاطقإلا

 ةروثلا ىل اوكراش هلجا نمو « دوهيلا طيطخت ىف ايعاو افده ناك هنا ىا « ةظحل

 <« !١» ١ ريجفتلا وأ « ريضحتلا رودب اهل ةينوساملا مهتاسسؤم تماقو ةيسنرفلا

 . كلذك هتصق نكت ملف نيدلا اما

 ربع سانلا هب اولذا ىذلا مهنايغط نيدلا لاجر ىلع نومقني راوثلا ناك

 تاوعد دض عاطقالا ءارمال مهتدناسم مهيلع نومقني اوناك امك « نورقلا

 كلت نمو نايغطلا كلذ نم اوررحتي نأ نوديري اوناكو « ملظلا نم ررحتلا
 لتقب اوفتكا اعرلف « رارشألا لحدت نود مهسفنأل اوكرت ول مهنكلو < ةاغطلل ةملاظلا ةدناسلا

 ىيدلا حالصإالاب اوبلاط ارل وأ « هتاذ نيدلا لتقل هجوتلا نود نيدلا لاجر نم اولتق نم

 ححصيو « ميتسادق نيدلا لاجرو ابابلا نع ليزيو « مهتدابع ىف ارارحأ سانلا عدي ىذلا

 . اع تايمعملاو ليطابألا ىننيو < اهفارحنا نم ةدبقعلا

 نيذلا مه مهنا ءانعم سيل رجفتلل اهكيرحت وا ةروثلا ىف دوهيلا ةكراشم نا ىلا ةرم نم رثكا لبق نم انرشأ « ١ ١
 ملول اهلامشإ نوعيطتسي اوناك الو ١ مدملا نم اهداجبإ اوعيطتسيل اوناك ام مهنال . نومعزي امك ءاشنإ اهواشنا
 . لامتشالل ةلباق اهتاذ نم ىه نكت
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 قيقحتل ةلمج ابوروأ ف نيدلا ميطحت ىلإ ىعسي ناك ىدوهيلا ريبدتلا نكلو

 اعيمج « نييممألا » ديرجت ىلإ فدهي ىذلا ريرشلا ططخملا لحارم نم ةلحرم

 مهريخستو « مهيلع ةرطيسلاو « مهرامحتسا » لجأل « مهقالخأو مهدئاقع نم
 مهدهطضا ىذلا نيدلا نم ىصخشلا ماقتنالا ىلإ ةفاضإلاب « راتخملا هتلا بعشل
 ! هوبلصو نيدلا كلذ ىف دوبعملا « برلا » اولتق مهنأ رابتعا ىلع مهلذتساو

 مهئابطخبو « اسسنرف ءاحنأ ىف ةثبنملا ةينوساملا مهتايعمجب اوعس كلذل

 هلاجر وحن ال هتاذ نيدلا وحن ةنونجملا ريهامجلا بضغ هيجوت ىلإ مهباتكو
 ملاعلا ف ةينيد ال ةموكح لوأ « ةروثلا اسنرف » ف تنلعأ نأ ناكو .. بسحف
 . سانلا ةايح ف ءىش ىأل اساسا نيدلا لعجت ال ىحيسلملا

 ارورس مهيديأ نوكرفي دوهيلا سلج ؛ كش الب ةرابجو ةئيرج ةوطخ تناكو

 تاراعشب - تالوكوتوربلا ررقت امبسح - نيهتلملا ؛ نييممألا نم ةلفغ ىف اهب
 نيشتنملا « ةلامثلا ىتح سأكلا برش ىف نيقراغلاو « ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا »

 لاجرو فارشألاو كولملا هب نولتقي ناطلس نم - ةأجف - مهيديأ ىف راص امب

 هيلإ تراشأ وأ « ديعب نم وأ بيرق نم ةهبش هلوح تماح نم لكو « نيدلا

 ! سوساج وأ ! نئاخ : اهعبصأب ةنونجملا ريهامجلا

 « رشلا نمربثكب بوشملا عفنلا نم ءىشب نورئاثلا « نويممألا » جرخ اذكهو
 مدق خيسرتل عاطقإلا ميطحت ف ءاوس ةلماك مهفا دهأ قيقحتب دوهيلا جرخ امنيب
 ايوروأ « رامحتسال » اديهمت نيدلا ميطحت وأ ٤ مهيديأ ىف ةدولوملا ةيلامسأرلا

 . دوهيلا ةحلصمل اهريخستو

 بابسالل ال « كش نود ابوروأ ةايح ف امخض اثدح ةيسنرفلا ةروثلا تناك
 دقف .. مهأو رطخأ ىرخآ بابسأل نكلو « سرأدملا ف دالوألل اهنوسردي ىتلا

 لبق نم مهل ةحاتم نكت مل ةروصب ةريرشلا مهتاططخم قيقحتل دوهيلا دي تقلطأ
 ىتلا ةيعانصلا ةروثلاوءةيسنرفلا ةروثلا ءارج نم دلو دقف .. عاطقإلا دهع ف

 عمتجملا نع ةدجلا لك ديدج عمتجم « اهل اديهمتو اريضحت ىلوألا تناك
 ف دلو هنأل « مهتوق لكب اداسف هيف اوثيعي نأ دوهيلا عاطتسا  ىعاطقإلا

 ذإ « نوديري ىذلا وحنلا ىلع هولكشي نأ اوعاطتساف ىلوألا ةظحللا نم مهيديأ
 اهتداسو ةيلامسأرلا ىلومم - ابرلاب ضارقإلاو كونبلا قيرط نع - مه اوناك
 لكب ديدجلا عمتجملا ةغايص ىلع - اهلالخ نم - نيرطيسملاو « اهيلع نيرطيسملا
 ابوروآ ق « نويممألا » ناک إو .. كولسو راكفأو تاروسەتو دناقع نم هيف ام
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 ! ناطيشلل مهدايق نوملسيو مهنيد نم نوخلسني اوأ دب دق

 خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهمعز ىتلا « تايمتحلا » نع دعب اميف ثدحتنسو
 روطلا نم لاقتنالا ةصاخو « روط ىلإ ةيرشبلا ةايح ف روط نم لاقتنالا ريسفتل

 . ةفئاز تايمتح اهنا اهنع ثيدحلا دنع ىرنسو ‹ ىعانصلا روطلا ىلإ ىعارزلا
 . ضرألا ىلع رشبلا ةايح كرحت ىتلا - اهدحو ىه تسيل وا - ىه تسيل اهنأو
 نوكت نأ قالطإلا ىلع متحلا نم نكي مل هنآو « روط ىلإ روط نم اهاطخ لقنتو

 الول لعفلاب اهيلع دجو ىتلا ةروصلا ىه ىعانصلا ىلامسأرلا عمتجملا ةروص

 « ١ »! ةروصلا هذه ىلع اهلكش ىذلا ريرشلا طيطختلا

 ىبوروألا ممتجملا دايق اوملستي نأ - ةريرشلا مهتيرقبعب - دوهيلا عاطتسا

 اهمئارجو ةيبوروألا ةسينكلا تافارحنا ريثأتب هنيد نم خالسنالا ف ذخآلا
 نيدالب اديدج اعمتجم راهنملا ىعاطقإلا عمتجملا ضاقنأ ىلع اوئشنيفاهاياطخو

 هوئشنيل ةريرشلا مهاوق لك عمتجملا اذه ىلع اوطلس دقو .. ديلاقت الو قالخأ الو

 تتفتو ارصع هرصعت ةلئاه ةشامك ىعارذ نيب هوعضوف « ةروصلا هذه ىلع

 ! ماوق الب اهوشم اخوسمم انایک هلیحتو هنایک
 نيدلا براحت « ةفئاز « ! ةيملع » تايرظن تناك ةشامكلا ىعارذ ىدحإ

 نم ءىش ىلع - كشال - ىوتحت « ةعاطتسم ةيواز لك نم ديلاقتلاو قالخألاو

 : خيراتلا لوأ نم دوهي نديد ىلع لطابلاب قحلا سبلت اهنكلو « قحلا

 ١ نوملعت متنا قحلا اومتكتو لطابلاب قحلا اوسلت الو ۰۰۱ ۲ ٠

 ٠ نوملعت متنأو قحلانومتكتو لطابلاب قحلا نوسبلت مل باتكلا لهااي ۰

 مه دوهيلا « نيطاسأ » نم ةثالث ةكرعملا هذه ف « لاطبألا » نربأ ناكو

 ٠ میاکردو دیورفو سکرام

 ناك دقف نوكلا اذه ف لعفلاب ثدح امو . ةينابرلا شسلا ةيمتح ىه هلك دوجولا اذه ىف ةديحولا ةيمتحلا « » ١

 رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ رشہلا لامعا لالخ نم ضرالا ف ىرجي تلا ردق نكلو . هلا ردق ف عوقولا متحم
 ةروس ] « ںوعجري مهلعل اولمع ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ »
 هجئاتن حالصلا ىلعو هحئاتن داسفلا ىلع بتري امنإ ١ سائلا ىلع داسفلا ضرقبال تلا ردق نكلو [ ٤٠١ : مورلا
 ةاروتلا اوماقأ مهنا ولو . ميعنلا تانج مهانلخدألو ١ مهتائيس مهنع ائرفكل اوقتاو اونم باتكلا لها نا ولو »

 لهأ ناولو» ٠١ -1١[ ةدئاملا ةروسإ] « مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل مهبر نم مهيلإ لزناامو ليجنالاو
 « ںوبسکی اوناک امہ مھانذخأفم اوبدک نکلو . ضرألاو ءامسلا نم تاکرہ مھیلع احتفل اوقتاو اوئمآ یرقلا

 [ .٠١٠ فارعالا ةروس ]

 ٠ ١ ةرقبلا ةروس» ] ٤١ [
 [ ۷١ ] نارمع لا ةروس ۲ «
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 ىلع ةظحل لوا نم موقي ايلعف اعقاو تناكف ةشامكلل ىرخألا عارذلا امأو
 ىدؤت ةوطخ لك « ةوطخ ةوطخ قلزني لظيو ‹ ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا عم ءادع
 ىلإ هبحاصب ىوهي نأ قلزنملا ةعيبط نمو ) ةيئاقلت ةروصب امنأك اهدعب ام ىلإ
 لك نم لماكلا خالسنالا ىلإ ةياهنلا ف ىدؤتو ( هيف راس دق مادام ةيواهلا
 ةأرملا وه ةمخضلا ةيلمعلا هذه ىف ربكألا بعاللا ناكو . نيدلا تاموقم

 قالخألاو نيدلا ناطلس نم تقولا تاذ ىف ةللحتملاو « ايداصتقا « ةررحتملا
 .. ديلاقتلاو

 عمتجملا داسفإ ف اهراثآو  نيتريرشلا نيعارذلا نم لك نع ثدحتن ىلي اميفو
 . ىبوروألا
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 ةيملعلا تايرظنلا - ١

 روطتلا ةيرظنو نوراد

 . اولغتسا دوهيلا نكلو « نييحيسم نيوبأل دلو دقف « ايدوهي نوراد سيل
 ناكمإ نم هوأر امل ضرألا ف اهرشن ىلع اولمعو عساو قاطن ىلع هتيرظن

 انبتر دقل : تالوكوتوربلا لوقت امك نييممألا دئاقع ميطحت ىف اهب ةدافتسالا

 لكب انل حضاو نييممألا دئاقع ىلع امهراكفأ ريثأت نإو نورادو هشتين حاجن

 . دیکأت

 اهنأ ىلع ال ضرألا سرادم مظعم ف سردت هتيرظن دجت نأ نذإ بجع الف

 ةيملع « ةيرظن » اهنأ ساسأ ىلع ىتح الو ( اهتقيقح ف ىه امك ) ىملع ضرف
 قئاقح اهنأ ىلع لب ( ةيملع ةقيقح نوكت نأل اهحشري اعطاق اتوبث تبثت مل ى )
 ! ةايحلا ملع ىف ةيئاهن

 لصأ » ف هباتک ردصأ ۱۸۵۹ ةنس فو ‹ ۱۸۰۹ ماع ایناطیرب ف نوراد دلو

 « غاونألا

 نأ ىلإ ةيملعلا هتاظحالم هب تدأو « ةايحلا ملع ف اصصختم ناك دقو

 وأ ةنيعم تافص ديكأت « ىعانصلا باختنالا » قيرط نع نكمي هنأ فشتكي

 لثم ثدحي هنأو « ةنيعم تافصب نيبختنم نيجوز نم جتانلا لسنلا ف اهفاعضإ
 تاتئاكلا نيب رحلا جوازتلا ىأ ىعيبطلا باختنالا قيرط نع « ةعيبطلا » ىف كلذ

 دح ىلإ لصي نآ نكمي باختنالا اذه نم ءىشانلا ربيغتلا نأو .. ةيحلا

 ضعب ىف راقنملا لوطك نيوبألا نم ىأ ىف نكت مل ةديدج تافص ثادحتسا

 ضرتفاف . تافصلا نم كلذ ريغ وأ «رخآلا اهضعب ىف ةيهازلا ناولألا وأ « رويطلا

 نم نينسلا نييالم لالخ لبق نم « ةعيبطلا » ف تثدح دق تاريغتلا هذه لثم نأ

 ةديدج « عاونأ » روهظ ىلإ ماودلا ىلع ىد امم « ضرألا حطس ىلع ةايحلا رمع

 دوجو اهل نكي مل ةديدج « سانجأ » روهظ ىلإ - تاريغتلا مكارتب - كلذك ىداو
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 « روطتلا » ةيلمع اهامس ىتلا ةيلمعلا هذه لالخ نم هنآ روصت مث .. لبق نم
 ةيلخلا ديحولا نئاكلاب تدب ىجيردتلا ىقرلا نم ةليوط ةلسلس ىف ةايحلا تراس

 : ( تاليصفتلا نم ريثك راصتخاب ) ىلاتلا وحنلا ىلع ناسنالاب تهتناو

 هبشي تابن - تابن - ايالخلا ةددعتم تايرطف - ( ابيمألاك ) ةيلخلا ديحو نئاك
 - ةيراقفال تاناويح - ( ناجرملاك ) تابنلا هبشي ناويح - ( ارديهلاك ) ناويحلا
 تاهيدثلاك ) ىقرأ ةيراقف تاناويح - ( رويطلاو كامسألاك ) ايند ةيراقف تاناويح
 جناروألاو اليروغلا ) ايلعلا ةدرقلا - ايندلا ةدرقلا - ايلعلا تاييدثلا - ( ايندلا
 درقلا ) ةدوقفملا ةقلحلا - ( نوبيبجلاو ىزنابمشلاو « باغلا ناسنإ» جناتوأ
 . ناسنإلا - ( ايلعلا ةدرقلاب هيبشلا ناسنإلا وأ ناسنإلاب هيبشلا

 دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ : هتيرظن حرشي وهو لاق امف نوراد لاقو
 Nature creates everything and there is no limit 0o قلخلا ىلع اهتردقل

its creativity. 

 ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ » : كلذك لاقو «
Nature works haphazardly 

 وا اهل هتاريسفت ةحصو هتيرظن ف ةدراولا تامولعملا ةحص نع رظنلا 'فرصبو
 اهل تزتها « ىبرغلا عمتجملا ف ةريبك ةجر تأشنأ دقف « « ١ » اهتحص مدع

 . ةثلاث ةهج نم ريهامجلاو ىرخأ ةهج نم ةيملعلا رئاودلاو « ١ » ةهج نم ةسينكلا
 نم قرام قطرهم قيدنز هنإ هنع تلاقو ءادتبا نوراد ترفك دقف ةسينكلا امأف

 ةملك ةسينكلا رسفت ) هتروص ىلع ناسنإلل تلا نم رشابملا قلخلا ىفني هنأل ٤ نيدلا

 هسفن ةروص ىلع ناسنإلا قلخ دق تلا نأ ىلع ةاروتلا ف ةدراولا « هتروص ىلع »

 ةياغلا ىفني امك هلك قلخلا ةيلمع نم هللا دي ىفني لب ( تلا ةروص ىلع ىأ - ىلاغت -

 رهاوظلا ررسفتو ةايحلا ملع ف ةصصختملا ةيملعلا بتكلا هلاجم اذهف نوراد ةيرظن عم شاقئ ف لدن ال « \ «

 ںوصراعب یملعلا ثحبلا لاجم ف ةحسار مدق مهل نيرخأ ءاملع كانه نأ طقف ركذن انكلو ٠ ةيحلا تانئاكلاب ةلصتملا
 . اهروطتو ةايحلا ءوشن ةرهاظل هريسفت ف مات ةضراعم نوراد

 وأ صقئلل ةلباق ربغو ةتباث سيج لكن ةصاخلا تافصلا رابتعا ىلإ ليمب ( تاثروملا ( « تانيجلا » ملع ںآ امک

 ىلإ اهلقىي ايرذج اريغت ةيثارولا اهتافص ريغتب ةروطتملا عاونألا نم ةديدجلا سانجألا ءوشن ةركف ضراعي امم ةدايزلا
 ةدرقلا نم ںاسنالا اشن وأ ايلعلا تاييدثلا نم دورقلا ةأشن وأ تايراقفاللا نم تابراقفلا ةأاشنك ) دیدج سنح
 . ايرهوج ادرفت تاناويحلا ةيقب نع ناسنالا درفت ررقت اھتاذ N e0 Darwin ةثيدحلا ةينيورادلا » نأ امك ( ايلعلا

 تدقف دق ةسيئكلا ںآ اذه ىنعم سيلف اسنرم ف نيدلا لاجر ذوفن ىلع تضق دق ةيسنرفلا ةروثلا تناك اذإ « ۲ ١
 . اسنرف جراخ ةصاخو نيحلا كلذ ف امامت اهدوجو
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 مل ) ةنيعم فورظ ف ةفدصلاب ضرألا ىلع تدجو دق ةايحلا نآ ررقب هنألءدصقلاو

 نوكي ةيهلإلا ةدارالل اهعاجرإب اهروطتو ةايحلا ريسفت نآو ' ( ىرخأ ةرم رركتت

 ! تحب ىكیناکیم عضو ف ةعيبطلل قراخ رصنع لاخدإ ةباثمب
This would be to introduce a supernatural element in û completely 

mechanical position 

 ملعلا ةبراحمو فيرختلاو لهجلاب اهماهتاب هتيحان نم نوراد اهبواج دقو

 . هتایرظنو هقئاقحب

 ةقرفو « هل سمحتتو نوراد ديؤت ةقرف . قرف ثالث ىلإ اومسقنا دقف ءاملعلا امآو

 ! نيدلا هلوقي امو ةيرظنلا هلوقت ام نيب قيفوتلا لواحت ةقرفو « هب ددنتؤ هضراعت
 !' نوراد دض ةسينكلا عم امساح افقوم رمألا آدبم ف تفقو دقف ريهامجلا امآو

 ىفنيو ‹ ىناويح لصأ ىلإ اهدريو اهتيناسنإ نوراد اهبلسي نآ اهيلع زع دقف

 لقعلاب هنيزو « هتروص ىلع هقلخ نيح ناسنإلا هتلا هب مرك ىذلا ىنابرلا ميركتلا

 راكفآ قنتعتو « اهفقوم ريغت تآدب اديور اديور اهنكلو .. قطنلا ىلع ةردقلاب هزيمو

 تأدب لب  هتيرظن ىف اهب اهقحلا ىتلا ةيناويحلا ةبسم نع ىضاغتتو . نوراد
 اهل ىقب ام مدهي اماده الوعم هتيرظن ف ىرت و «نوراد نم اهفقومل ةسينكلا مجاهت

 1 ناطلس نم مهيلع

 رصنعلا كلذ هءارو ناك مآ ايئاقلت ريهامجلا فقوم ف لوحتلا اذه مت له

 !؟ ريرشلا

 مهتيناسنإ نع سانلا ىضاغتي نأ - ريرشلا لخدتلا كلذ الول- نكمي ناك لهو

 وه نإ ناسنالا نأ ةحارص ررقت ةيرظن اوقنتعيو « ةاغلملا مهتمارك نعو ةبولسملا

 نع ديزي امو « ةياغ الو هقلخ نم دصق ال « ىناويحلا روطتلا ةسلسل دادتما الإ

 ريغ ىئاوشع ريغت نم نينسلا نم فولألا تائم لالخ روطتلا هفاضأ ام الإ ةدرقلا

 !؟ دوصقم

 مهتعبت مث نوراد ةيرظن قانتعاب اوأدب نيذلا مه « ءاملعلا » نإ ةقيقح
 ىف نامئاق نارصنع الول كلذ اولعفيل اوناك ام ءالؤهو ءالؤه نكلو . ريهامجلا

 نم ىنايغطلا ةسيذكلا فقوم امهدحأ « « نييملع » ريغ نارصنع . فقوملا

 ماق ىتلا ةمخضلا ةياعدلا وه رخآلاو « ةصاخ ءاملعلاو ملعلا نمو اهلك رومألا
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 . ةصاخ ةفصب ةديقعلل ةمداصملا اهتاءاحيإلو ةيرظنلل دوهيلا اهب

 ءارآ ىلإ دعب اميفريشنس انك نإو . دقنلاب ةيرظنذلل انه ضرعتن ال ىرخأ ةرمو

 هيلع ناك امع اريثك ملعلا مدقت ام دعب « رمألا اذه ىف اهسقن ةثيدحلا ةينورادلا

 ملكتن امنإ « نيحلا كلذ ف هل ةفوشكم نكت مل ءايشأ نع فشكو « نوراد مايا
 .. ةديقعلل ةمداصملا اهتاءاحيإ نع

 ةيملعلا ةهجولا نم اهتحص مدع وأ اهتحص نع رظنلا فرصب - ةيرظنلا نإ
 كلذ الول ةديقعلا مداصت ىتلا ةقيرطلاب غاصت نأ متحلا نم نكي مل ةتحبلا

 امو نوراد تقو ىلإ رمتساو«ءاملعلاو.ةسينكلا نيب ماق ىذلا ميدقلا عارصلا

 هتلعف امم اماقتنا هلاجرو نيدلا عيرجت نودمعتي « ءاملعلا » لعجو « هدعب

 « ةعيبطلا » عضتو ةسينكلا هلإ نم برهت ابوروأ لعج امك « لبق نم ةسينكلا

 ! هنم الدب اهلإ

 ةنيعم افورظ اهل ايه ضرألا ىلع ةايحلا قلخ نيح تلا نإ نوراد لاق ول
 ىلع قئالخلا هتلا عون مث « اهرارمتساو اهومنو ةيحلا ةيلخلا دوجو ىلع دعاست

 وهو اديقعتو ايقر قئالخلا رثكا ىلإ ةيلخلا ديحولا نئاكلا نم !ءدب نيعم قسن
 ناسنالا قلخ وه - زجعم هلك قلخلاو - قلخلا ف ناجعإلا ةمق نإو « ناسنإلا

 .« ا »ضرألا یلع هرودب مايقلل هلهؤت ىتلا ايازملاب هدادمإوقروصلا هدش ىلع

 ف اهب ىتأ ىتلا ةيملعلا تاليصفتلا نم هدروأ ام لك دروأ مث ؛ اذه لاق ول

 ناكاذامف - ةيملعلا ةيحانلا نم اهئطخ وأ اهتحص نع رظنلا فرصب - هتيرظن

 !؟ ثدحی نأ نکمی

 صحمت ىتح « ةيملع ةيرظن وأ ىملع ضرف ىآ عم ثدحي امك « تاليصفتلا

 .. تازه الو ةجض الو ةجر نود نكلو«اهتقبقح تبثتو

 ! هلوقب نأ دري ملو كلذ لقي مل ام رمأل - هنكلو

arms 

 ١ ١ « نيدلا عم ىديلقتلا اهماصخ ىف لازت ام تناك نإو ء دعب اميف ةثيدحلا ةينيورادلا هتتبنا ىذلا اذه !
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 طبخ طبخت اهنإ لاقو . تقلخ ىتلا ىه « ةعيبطلا » نإ هنم الدب لاق امنإ

 ةدارإلا ىلإ كلذ عاجرإب اهروطتو ةايحلا ءوشن ريسفت ضفري هنإ لاقو . ءاوشع

 ف ةعيبطلل قراخ وصنع لاخدإ ةباثمب هنإو « زئاج ريغ ىملع طلخ كلذ نأل ةيهلإلا
 رکنم لک هجاویو ههجاوي یذلا جرحلا ىلع لیاحت مث !! تحب یکبناکیم عضو
 ىذلاو « تاوملا نم ةرم لوأ ةايحلا قلخو هلك قلخلا ةيضق ف ةيهلإلا ةدارالل

 لياحت « «١ ١ نوقلاخلا مه مأ ءىشريغ نم اوقلخ مآ » : ىدحتلا اذه هيلإ هجوي

 ةايحلا نإ لاقف - ةتحبلا ةيملعلا رظنلا ةهجو نم - افيخس الياحت كلذ ىلع
 !! ضرألا ىلع ةفدص تأشن

 دئاقع ضيوقتل ةحناس ةصرف ةصبرتملا ةيدوهيلا هيف تدجو مث نمو
 ! سانلا ةايح ف نيدلل رثأ نم ىقب ام ةلازإو « نييممألا «

 ريدقت ف ليوهت نود ابوروأ داسفإ ىف دوهيلا رود كردن ىكل - ىغبنيو

 1a « كرامال » وه اقباس املاع نإ لوقن نأ - راك ميلو لعف امك ةريرشلا مهتردقم

k6اوعيطتسي مل دوهیلا نکلو ‹ نوراد هلاق امم ابیرق ائیش لاق دق ناک  

 ثدحلا نأل « نوراد ةيرظنب اولعف امك نييممألا دئاقع ضيوقتل هتيرظن لالغتسا

 عقو دق نكي مل ةيسنرفلا ةروثلا وهو - هلك ىبوروألا عمتجملا جر ىذلا ميظعلا

 لازي ام - ملظلاو داسفلا نم لمحي ناك ام لك ىلع - عمتجملا ناكو ٠ دعب
 نع ذئموي اوزجعف « لوخدلا ةصرف دوهيلل عدت ال ىتلا ةروصلاب اكسامتم

 ىف مه اوكرتشا ىتلا - ةيسنرفلا ةروثلا اهتثدحأ ىتلا ةجرلا نكلو ! لوخدلا

 نأ نكمي ىتلا تارغثلا تثدحأو فدهلا تبرق ىتلا ىه - ةنيعم ةهجو اههيجوت

 ميقلا لك ميطحتل الئاه الوعم هب اوكسمأو هوفقلت نوراد ماق املف . اهنم اوذفني

 . ةيرشبلا ةايح ف

 ةيرظن تناك دقف ‹ ةيملعلا ةهجولا نم نوراد ةيرظن ف لوقلا ناك ايأ
 نكت ملف « اهروطتو ةايحلا ةأشن رسفت نأ لواحت « ةايحلا ملع » ف ةروصحم
 .. ةيسفن الو ٠ ةيعامتجا الو ‹ ةيداصتقا الو ‹ ةيسايس الو ‹ ةيفسلف ةيرظن

 ١ ١ روطلا ةروس ] ۳١ [
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 ! ءالؤه لك تحبصأف - نمزلا نم ةزيجو ةرتف ف - تبلقنا اهنكلو

 هنإف ةيفسلف ريغ وأ ةيفسلف تاءاحيإ اهنم جرختسي نأ دارآ نم نأ ةقيقحو

 ةبداملا فورظلا نأ ىنعمب ) هتيدامو ناسنإلا ةيناويح ررقت ىتلا ةيرظنلاف

 دصقلا ىفنت ىتلاو ( هتروص هئاطعإو « هروطت » ف ترثآ ىتلا ىه هب ةطيحملا
 ىرخألا تانئاكلا نيب هدارفإب هل ىنابرلا ميركتلا ىفنتو « هقلخ نم ةياغلاو
 ىرخألا ايازملا نع الضف زييمتلا ىلع ةردقلاو رايتخالا ىلع ةردقلاو لقعلاب

 ..« ةيناسنإلا ١

 . هاجتا لك ف ةريطخ تاءاحيإ ىطعت نأ نكمي هذهك ةيرظن نإ
 ناكم نيأف ىناويحلا روطتلا ةلسلسل ادادتما وأ اناويح ناسنإلا نوكي نيحف

 ةيحورلاو ةيركفلا ديلاقتلا ناكم نيآو«قالخألا ناكم نيأو ‹ هبيكرت ف ةديقعلا
 !؟ غلا.. ةيعامتجالاو ةيقالخألاو

 سايقم امف « ىناويحلا روطتلا ةلسلسل ادادتما وأ ٠ اناويح نوكي نيحو

 ‹ حيبقوأ نسح هنإ هلامعأ نم لمع نع لاقي فيكو ؟ هلامعأ ف باوصلاو ًاطخلا

 “ هلامعأل ةيقالخأ ةميق ءاطعإ نكمي فيك ىرخأ ةرابعب .. زئاج ريغ وأ زئاج
 ىنعم امف «ىناويحلا روطتلا ةلسلسل ادادتما وأ اناويح نوكي نيحو

 ىلع طباوضلا دوجو ىنعم امو * هكولس ىلع ةضورفملا « طباوضلا ١
 ؟« ١ » قالطإلا

 ءاملا ف داطصي نأ دارأ نمل ةيرظنلا نم جرختست نأ نكمي تاءاحيإ كلت لك

 ىوس كلذ منصي ملادحأ نأ اندجو عقاولا ىلإ انرظن اذإ اننكلو ' ركعلا
 . نوراد اهلقي مل ىتلا اهلك تاءاحيإلا هذه اوجرختسا نيذلا مه !! دوهيلا
 تايرظن اهنم اوآشنأو ‹ اهصانتقا ىلإ اوعرسأ مهنكلو  ادبأ اهيف ركفي مل امبرو
 نيدلا ةبراحمل اهلك ةهجوم خلا .. ةيعامتجاو ةيسفنو ةيداصتقا « ةيملع »
 .. ديلاقتلاو قالخألاو

 دئاقع ةلزلزل دوهيلا هب بعل ام دشأ نم اهتاذ « روطتلا » ةركف تناكو
 اهنم اوعنصو ميخضت ىأ ةركفلا كلت اومخض دقف .. اهضيوقتو « نييممألا »

 ل ٠ ناتسنالل ١ ىحولويبلا » نايكلا ف ةدوجوم طناوصلا نإ - دعب اميف - ةثيدحلا ةينيورادلا تلاق « ١ ١
١ ٣ 5 e 5 - 

 1 ںیدلا ںوضفری كلذ عمو ' ںاویحلا ںع ذھن درفتم هنإو ىبصعلا هراهجو هجم بیکرت
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 وأ ميق وا نيد نم ةيرشبلا ةايح ف « تباث » ىنعم لك ىلع اهنوقلطي فئاذق
 . قالخأ

 صرفلا نونيحتي مهنكلو ثادحألا نوئشني ال مهنأ - ىرخأ ةرم - قحلاو
 . ثادحألا نولغتسيو

 وه ةيركفلا ةسينكلا ةرطيس لظ ف ابوروأ ةايح ف ىركفلا للخلا ناك دقل
 دقف « روطتلا ةركف هيلع تقلطأ موي ركفلا اذه تباصأ ىتلا ةزهلل عشر ىذلا

 ىلإ اتباث لظيسو لزألا ذنم اتباث ةيسنكلا ةيحيسملا ابوروا سح ف ءىش لك ناك
 الو  تابثلا روصت اهيلع قبطني ىتلا ىه طقف ةيهولألا ةركف تسيل .. دبألا
 . ريطلاو ناويحلاو رجشلاو لابجلا نكلو . اهدحو ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا
 . ةايحلا ف ءىش لكو .. ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألاو

 اهتاذ ةيوبابلا نكلو « رخآلا ءىجيو دحاو بهذي « ةسادقلا وذ ابابلا وه ابابلا
 .. ريغتي ال تباث رمآ اهتسادقو

 نم ءىجيو بهذي نم مهنم بهذي .. ةرطابألاو كوللا مه ةرطابألاو كولم
 .. ريغتي ال تباث رمأ اهتاذ ةيكلملا نكلو .. ءىجي

 سفنو ‹ ةروصلا سفنب .. ريمأ ءىجيو ريمآ بهذي .. عاطقإلا وه عاطقإلا

 رومأ اهلكو .. ىرخألا ةهجلا نم ةيدوبعلاو ةهج نم ةدايسلا سفن « ةلماعملا
 .. ربغتت ال ةتباث

 . ءىش لك ف تابثلا روصت یسنکلا یحیسملا ىبوروألا ركفلا ىلع بلغ مث نم
 ةسينكلا ذوفن تلزلزو ةيكلملاو عاطقإلا تلازاو ةيسنرفلا ةروثلا تعقو املف

 ناک هنکلو « هاجتا لک ف اقیمع اریثأت رثا ابوروا خیرات ف اداح اٹد> كلذ ناک

 نم نول اهيف ةروص ىلع رقتسيو « هتدح دقفي نأ - نمزلا نم ةرتف دعب - انيمق
 . « تابثلا »

 ةيسنرفلا ةروثلا ىتح هزهت مل رمأ ىلع هتفيذق قلطأف ءاج نوراد نكلو
 ريغ هتاذ قلخلا نإ لاقف « ابوروأ ف عاضوألا نم اريثك تلزلز ىتلا « اهتاذ
 ! ناويحلاب اهيبش ناك لب ةرم لوأ دجو نيح اناسنإ نكي مل ناسنالا نإو « تباث

 هوبذجف طيخلاب دوهيلا كسمآ ةيرظنلا هل تضرعت ىذلا بذجلاو دشلا نيبو
 ! دوعی ال یکل ہاجتا لک ف ادیعب ادیعب

 نم - اولاقو اهتاذ « تابثلا » ةركف ىلإ ةفيذقلا اوهجو - ةريرش - ةعرسبو
 بلط نإو . قالطإلا ىلع تباث ءىش ال هنإ - « روطتلا » ةركف مادختسا قيرط
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 ةركف هتاذ ىف ىه « خلا .. ديلاقتلا ىا قالخألا وأ نيدلا : ءىش ىأ ف تابثلا
 هذه نوددري اولظ مث . ءايشألا ةعيبطل ةفلاخم ةركف ! ةيملع ريغ ةركف ! ةئطاخ

 ىلع ةرطيسملا ةغبصلا ىه تراص ىتح « اهيلع نودكؤيو اهنورشنيو ليواقألا

 « ىعجرلا » وهف شقان نمو .. ةشقانم الو ال دج اهيف نولبقيال « ىممألا » ركفلا
 ىلإ ةعاسلا براقع عجري نأ ديري ىذلا « رخأتملا » « دماجلا » « تمزتملا »

 ةلجع هقحستسو !! ءارولا ىلإ ادبأ عجرت ال ةعاسلا براقعو .. ءارولا
 !! رذت الو ىقبتال ىتلا « ووطتلا »

 ةثالث ثيدحلا ىبوروألا ركفلا تلكش ىتلا « ! ةعماللا » ءامسألا نيب نم
 3۲×, ‹ مياكردو ديورفو سكرام : دوهيلا « رابك » نم لقألا ىلع ءامسأ

Durkheim , uedةداعإو ىممألا ركفلا ةلزلز ف هرودب ماق مهنم لك ۴ا 

 ءادلالا ءادعألا ميطحت ف هرودب ماق مهنم لكو .. بولطملا وحنلا ىلع هليكشت
 هراكفأ ىنب مهنم لكو .. ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا : ىدوهيلا ططخملل
 .. كانه نم وأ انه نم ةينيورادلا ةيرظنلا ساسأ ىلع « ! ةيملعلا »

 ىلع اهانب « ةلماك ةيدام ةفسلف لقوا ةيداصتقا ةيرظن ًأشنأ دقف سكرام امأف

 اماو . ىرخأ ةهج نم هتيدامو ناسنإلا ةيناويح ةركفو ةهج نم روطتلا ةركف

 « اهتاطاشنو ةيناسنإلا سفنلا بيكرت ريسفتل ةيسفن ةيرظن ًاشنأ دقف ديورف

 ةيعامتجا ةيرظن اشنا دقف مياكرد امأو . ناسنإلا ةيناويح ةركف ىلع اهانب

 عيطقلا ةعزن ةبلغو ناسنالا ةنياويح ىلع اهانب ةيعامتجالا رهاوظلا ريسفتل

 ةهج نم ةيعامتجالا ميقلا ىف تابثلا مادعنا ىلعو ‹ ةهج نم هيلع ةيناويحلا
 . یرخا

 ىلع رطخت مل داعبأ ىلإ هلصواو ینیورادلا رکفلا « مدخ »- یرت امک - مهلک
 . قالطإلا ىلع نوراد لاب

 نود میاکردو دیورفو سکرام نم لک راکفأل اعیرس اضرع انه ضرعنو
 تايرظنلاو ملعلا مسا تلمح ىتلا عارذلا ةعيبط طقف نيبنل ؛ ركذت ةشقانم
 هلك ملاعلابو- ابوروأ ف نييممألاب تطاحا ىتلا ةبيهرلا ةشامكلا كلت نم ةيملعلا
 هتلا بعش بوكرل نييممألا تللذف - ةيبوروألا ةرطيسلا قيرط نع دعب نم
 ! راتخملا

 ثدحتن نحنو هراكفأل ةيليصفت ةشقانم ىلإ للا نذإب دوعنسف سكرام امأف
 مياكردو ديورف امأو . خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملاو ةيعويشلا نع
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 ركفلا ليكشت ف اهرثأ نيبي ىذلا ر دقلاب«لیصفت ریغب امهراکفا ضرعن نآ انیفکیف

 ىف - لبق نم - ديورف تشقان دقو . ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا هاجت ىبوروألا
 تشقانو « مالسالاو ةيداملا نيب ناسنإلا » باتك ف ةصاخبو باتك نم رثكا
 « ةيرشبلا ةايح ف تابثلاو روطتلا » باتك ىف میاکرد

 سکرام

 بحاص وهو خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملاو ةيعويشلا وبأ سكرام
 ٠۸١١ ماع دلو ىناملا یدوهی وهو « بوعشلا نويفا نيدلا » ةريهشلا ةلوقلا
 . ۱۸۸۳ ماع تامو

 ةيداصتقا ةيرظن هساسا ىلع ًاشنأو ةينيورادلا ةيرظنلا رهوج سكرام ذخا
 لعجيو ىداملا روطتلاو ةداملا ملاع ىف ناسنإلا رصحي ةيرشبلا ةايحلل اريسفتو
 دئاقع نم ‹ اهلك ةايحلا رومأ لعجي امك !! رشبلا ملاع ىلع ةقبطنم ةداملا نيناوق

 روطلل اعبت .. خلا ... تاسسؤمو تامظنمو ةيكولس طامناو راكفأو رعاشمو
 ال ء اهل ساكعنا درجمو ناسنإلا اهيف شيعي ىتلا ةيداملا عاضوأللو ىداصتقالا

 روطلا عم رودي نأ الإ اهيف ناسنإالل رود الو ء'اهنع جرخت الو « اهقبست
 . « تايمتح د اهنأل .. هتايضتقمو ىداصتقالا

 ىه : ةيمتح لحارم سمخ ىلإ روصتلا اذه ىضتقمب ةيرشبلا ةايحلا مسقو

 . ةريخألاو ةيناثلا ةيعويسلاو ةيلامساأرلاو عاطقإلاو قرلاو ىلوألا ةيعويشلا

 نم ايمتح هل قحاللا روطلا ىلإ راوطألا هذه نم روط لك نم لاقتنالا لعجو

 . ىرخأ ةهج نم ةيداصتقاو ةيدام بابسأ ىلإ ادودرمو « ةهج

 ‹ اهتوادب ف ىلوألا ةيرشبلا هيلع تشاع ىذلا لصألا ىه ىلوألا ةيعويشلاف
 ءاسنلا الو : لاق ‹ قالطإلا ىلع ءىشل ةيدرف ةيكلم دوجو مدع وه زيمملا اهرهوجو

 ىلع لاجرلا لكل ءاسنلا لك « عاشملا ىلع سرامي سنجلا ناك دقف « اضياأ
 حالسلاو اعم ميمجلا هلوانتي ماعطلاو « اهلمكأب ةليبقلل كلم ضرألاو ! ءاوسلا
 اهراعش ةيكئالم ةايحلاو .. بيحلا ىا ديصلا حالس ءاوس ةليبقلل كولمم
 ! ماجسنالاو قسانتلاو بحلاو نواعتلا

 ىلإ لاقتنالا ىلإ تحبلا ىداملا رمألا اذه ىدأف ةعارزلا ناسنإلا - ةشتكا مث

 لثاقت ةيوقلا لئابقلا تحارف الماك ال دبت ءىش لک هپف لدبت دیدج یداصتقا روط
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 ةيكلملا تأشنو قرلا ًاشنف ضرألا ةحالف ف اهلغشتو اهقرتستو ةفيعضلا لئابقلا

 . ىلوألا اهترتف ىف ةيرشبلا اهتشاع ىتلا ةيكئالملا ةرتفلا تهتناو ةيدرفلا
 ىلإ تحبلا ىداملا رمألا اذه ىدأ ىرخا ةرمو.ثارحملا ناسنإلا عرتخا مث

 عرزي نأ عيطتسي هنا ناسنالا فشتكا دقف .ديدج ىداصتقا روط ىلإ لاقتنالا
 تالآلاب هعرز نكمي ناك امم ريشكب عسوأ ةحاسم - ةديدجلا ةلآلا هذهب -
 ةديدج تاسسؤمو مظنو دئاقعو راكفآ هعم تأشنو .. عاطقإلا ًاشنف « ةقباسلا

 . ةقباسلا نع امامت ةفلتخم
 تلقتناو- تحب ىدام ببسب - ةيلامسارلا تأشنف ةلالا ناسنإلا عرتخا مث

 . ةيلامسأر ةيعانص ةيكلم ىلإ ةيعاطقإ ةيعارز ةيكلم نم ةيدرفلا ةيكلملا ةروص

 تريغتف « ةرملاب ةديدج ةيداصتقاو ةيسايسو ةيعامتجاو ةيركف عاضوأ تأشنو
 امنإ ( عاطقالا ءارمأ ) فارشألا ةقبط ىه دعت ملف ةدايسلا تاذ ةقبطلا

 ملو « لاومألا سوؤر باحصأو عناصملا باحصأ نييلامسأرلا ةقبط تحبصأ

 ميهافم تريغتو « نييعانص الامع راص امنإ نيحالف هعومجم ف بعشلا دعي
 عمتجملا ف لبق نم ةدئاس تناك ىتلا ميقلا لك ىلإ مهترظن تريغتوعالؤهو ءالؤه
 . ىعارزلا

 ال ةيعويشلا تأشنف لاومألا سوور باحصأو لامعلا نيب عارصلا اشن مث
 ةيداملا بابسألا ونص ىهو- ةيداصتقا بابسأل امنإ ةرملا هذه ف ةيدام بابسأل
 ىلإ سانلا لقني روطت ثدحي ال ةرملا هذه ف نكلو- روط ىلإ روط نم سانلا لقن ف

 تناك امك ةيرشبلل ريخألا رقتسملا ىه ةيعويشلا ذإ  ةيعويشلا دعب ديدج روط

 ًادبملا ريغت ال اهنكلو تاريغت ةيعويشلا لخاد ف ثدحتو . ةيعويشلا ىه اهتيادب
 فو .. اهنم الدب ةيعامجلا ةيكللا ةماقإو ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ وهو ١ اهل ىسيئرلا
 ديزيو « اهيلإ ةجاحلا ءافتنال ةلودلا ىغلت - ريغتو روطت لك ةياهن - ةياهنلا
 بسح لكلو « هتقاط بسح لك نم » أدبم قيبطتب حمست ىتلا ةجردلاب جاتنإلا
 ةيكئالملا نم ةلاح ف نوشيعيو « رشبلا ةايح نم ايئاهن عارصلا لوزيو « هتجاح

 . ةرم لوأ مهتايح اهب اوأدب یتلاک

 ةيداملا اهبابسأو ةيمتحلا روطتلا لحارم نع همالك ف سكرام زكريو
 وه اذه نأل ةيلامسارلا ةلحرم ىلإ عاطقإلا ةلحرم نم لاقتنالا ىلع ةيداصتقالاو
 ىذلا مخضلا رييغتلا هيف عقو ىذلا وه هنألو « هتقو ف امئاق ناك ىذلا روطلا
 ىعاطقإلا عمتجملا تامس نم نإ لوقيف ١ ىبوروألا عمتجملا ف دوهيلا هثدحا
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 لكب ةرسألا ىلع لجرلا ةرطيسو « ةرسألا طبارتو ٠ نيدتلا : ىعارزلا

 ةيداصتقاو ةيدام بابسأ ىلإ هلك اذه دريو ‹ دالوألاو ةجوزلا ىلع ىأ « اهئاضعأ

 بيط رمآ - هتاذ ف - اذه نإ لوقيالو ‹ ةيونعم ميق ىلإ مجري هنإ لوقي الف

 . ةيداصتقاو ةيدام عاضوأل ساكعنا وه امنإ ١ بجاو وأ بحتسمو لضافو

 « ضرألا ف ةرذبلا عضي- ىعارزلا عمتجملا ف ىسيئرلا جتنملا وهو - حالفلاف

 نم اهيقي نأ الو ‹ اهدعوم نع اهلجعتسپ نآ الو اهیلع رطیسي نآ عيطتسي ال مث
 ‹ ةيبيغ ةوق دوجو « ! ضرتفي » مث نمو « ةفلتخملا ةيوجلا تاريثأتلاو تافآلا

 حوريو ‹ هيلع ةرطيسلاو هيف مكحتلا نع زجعي ىذلا « هلك رمألا اذه اهيلإ لكي

 كرابتو هنع ىضرت ىكل « نيبارقلاو كسنلاو « تادابعلاب ةيبيغلا ةوقلا هذه ىضرتي

 ءايوق نيدتلا نوكي مت نمو .. هنم اهماقتناو هيلع اهبضغ یقتی یکلو « هعرز

 . ىعارزلا عمتجملل ةزراب ةمس نوكيو

 ةجوزلا ىلع قفني ىذلا وهو « بسكتملا وه ىعارزلا عمتجملا ىف لجرلا نإ مث
 نوکی ام دش هناطلس نوکیو . هناطلس طسبیو مهیلع رطیسی مث نمو « دالوألاو

 ةفعلا ةيضق حبصت مث نمو « هدجو هل نوكت نأ اهيلع ضرفيف « ةجوزلا ىلع

 ةأرملا ىلع ضرفيو ‹ ىعارزلا عممتجملا ف ةريبك ةميق تاذ ضرعلا ىلع ةظفاحملاو

 ىلع ىفضيو ( قفنملا بسكتملا لجرلا ةينانأل ءاضرإ ) اهضرع ىلع ظفاحت نأ

 نيح ف ةيقالخأو ةينيد ةيضق ةفعلا ةيضق عبصتف « قالخألاو نيدلا بوث كلذ

 نود بسكتملا وه هيف لجرلا نوكي نيعم ىداصتقا عضول ساكعنا درجم اهنأ
 . ةارملا

 لماعلاف . ةيلكلاب رمألا ريغت روطتملا ىعانصلا عمتجملا ىلإ سانلا لوحت اذإف

 لماعلا اهيلإ اجلي ناك ىتلا ةيبيغلا ةوقلا « ' ضارتفال » جاتحم ريغ انه
 ةماخلا ةداملا جلاعي ىذلا وهف . هسفنب جاتنإلا ةيلمع ىلوتي هنأل ! ىعارزلا

 . ىعانصلا عمتجملا ف دح ىصقأ ىلإ نيدتلا لقي مث نمو .. ديري امك اهلكشيو

 دوعت الو بسكتتو لمعت اهنأل ايداصتقا لقتست ةارملا نإف رخآ بناج نمو
 لجرلا دقفي مث نمو« رخأتملا » ىعارزلا عمتجملا ف تناك امك لجرلا ىلع ةلاع

 ناک امك ‹ هدحو هل نوکت نأ اهیلع ضرفي نآ هناکمإ ف دوعی الو اهیلع هترطیس

 ةفعلا ةيضق دقفتو  دويقلا نم ررحتتف .. ىعارزلا عمتجملا ف اهيلع ضرفي
 اهسفن بهت نأ ةارملا قح نم حبصأ هنألءروطتملا ىعانصلا عمتجملا ىف اهتيمهأ

 .. اهيلع لجرلل ةرطيس نود ءاشت نمل
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 ىف ابوغرم ائيش الو ةليضف نكي مل ىعارزلا عمتحلا ىف « ظفاحلا » عضولا نأ اكو

 ف « لالحنالا » دعيال كلذكفءىداصتقالا روطلل ساكعنا درجم امنإ « هتاذ

 روطلا اذهل ةبحاصملا تامسلا ىه كلتو هذه امنإ « ةليذر ىعانصلا عمتجملا

 وه هنابإ ف ءىش لك امنإ . ةليذر وأ ةليضف اهنأب نيلاحلا ىأ ف فصوت ال ٠ كاذو

 لك- هدحو - ررقي ىذلا ىداصتقالا روطلل ىعيبطلا ساكعنالا وه هنأل باوصلا

 ؛ لبق نم اباوص ناك ام اباوص دعي مل روطلا ريغت اذإفء ئدابملاو ميقلاو دئاقعلا

 ٍِ . لازت نأو مواقت نأ ىغبني ةيضرم ةرهاظ هرارمتسا نوكي امنإ
 . دحأ هبرغتسي الو دحأ هبيعي ال ‹ ىعارزلا عمتجملا ف ىعيبط رمأ نيدتلاف

 دبالف تدجو نإو ‹ دجوت نأ ىغبني ال ىعانصلا عمتجملا ف ةيضرم ةمالع هنكلو

 نم دہالف مث نمو « امئاق دعي مل روط تاساکعنال ءاقبتسا اهنأل « براحت نآ

 . اهتلازإ

 ةعيبطلا هضرفت كلذك ىعارزلا عمتجملا ف ىعيبط رمأ ضرعلا ىلع ظافحلاو

 « دحأ هيلع ضرتعي الو دحأ هبرغتسيال مث نمو  ىعارزلا روطلل ةيداصتقالا
 ةارملا ررحت ةجيتن اهتيمهأ ةيضقلا تدقف ىعانصلا عمتجملا ىلإ انلقتنا اذإف

 وأ ةفعلا ةيمهأ ىلع ظفاحي نم حبصي مث نمو . اهسفن ىلع اهقافنإو ايداصتقا

 تناك ىتلا ميقلا ىلإ « عجري » نأ ديري هنأل « ايعجر » اهيلع ةظفاحملاب بلاطي
 هنم « یقرآ ١ وه ام ىلإ انرصو ‹ هدهع یهتنا ‹ قباس یداصتقا روطل ةبحاصم
 ناسنإ هب فصتي نأ ىغبنيال فخس اذهو ! ىلعأ ىلإ مئادلا روطتلا ةنس بسح

 ىلإ مجرت نأ نكميال ةعاسلا براقع نأل .. ليحتسم هنآ نع الضف ! « روطتم »

 ! دبألا ىلإ هتوص دمختو اهمامأ فقي نم لك قحستس روطتلا ةلجع نألو ءارولا
 .. ةرسألا طبارتل ةبسنلاب رمألا كلذكو

 ف وأ دحاولا تيبلا ف ىهو ةرسألا رثاكتت نأ ىعارزلا عمتجملا ةعيبط نمف
 نأل نكل« نسحتسم ءشوأ هتاذ ف ةليضف كلذ نأل ال « ةبراقتم ةفصالتم تويب

 نونواعتي اهلك ةرسألا لاجر نأل ‹ هتامزلتسمو ىداصتقالا روطلا ةعيبط نم كلذ
 كلذ قهحيف ٠ ىعارزلا اهجاتنإ داز ةرسألا دارفأ رثك املكو « ةعارزلا ف
 هتيصخش لماع لكف ىعانصلا عمتجملا ف اما . ةرسألل ةيداصتقا ةحلصم
 لك لقتست مث نمو « ةيداصتقالا ةيحانلا نم هريغ نيبو هني طابترا ال ةلقتسم
 دالوألا دحأ ربك املكو « لقتسم تيبب- دالوألاو مألاو بألا ىآ - ةريغص ةرسا
 اهطبارت ةريبكلا ةرسألا دقفتو . صاخ تيب ف ةريغصلا هترسأب لقتسا جوزتو
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 ىداصتقالا روطلل ىعيبطلا ساكعنالا وه هنأل « ةليذر الو ابيع كلذ دعي الو

 لمع « لمعلا ببسب اهطباور ككفتت اهتاذ ةريغصلا ةرسألا نإ لب . مئاقلا

 ةيبرتو تيبلاب ةجوزلا طابترا مدعو « ناكم ىف لك « امهيلك ةأرملاو لجرلا
 ةايح ف ةتباث ميق دجوتال هنأل « ةليذر الو كلذك ابيع كلذ دعيالو ؛ ءشنلا

 روطلا قفاوي ام ةليضفلا امنإ ةتباث ةليذر الو ةتباث ةليضف دجوتال . ةيرشبلا
 ىف ةليضفلا ىه ةفعلا تناك امكف . هقفاويال ام ةليذرلاو مئاقلا ىداصتقالا

 رمألا وه وأ ىعانصلا روطلا ف ةليضفلا وه للحتلا حبصي ىعارزلا عممتجملا

 معمتجملا ىف ةليضفلا ىه بألا ةرطيس تناك امكو . ريدقت لقأ ىلع ىعيبطلا

 هتمس وه وأ ىعانصلا ممتجملا ةليضف وه بألا ةرطيس نا دقف حبصي ىعارزلا

 ةنسحتسملا ةيعامتجالا ميقلا نم ةميق ةطبارتملا ةرسألا تناك كلذكو . ةيعيبطلا

 ىه- ريغصلا قاطنلا ىلع ىتح - ةككفملا ةرسألا حبصتو « ىعارزلا ممتجملا ف

 ىلع ةيعيبطلا ةمسلا ىهوأ ىعانصلا عمتجملا ف ةنسحتسملا ةيعامتجالا ةميقلا

 ! ريدقت لقآ

 - ةيرشبلا ةايح ف ةريخألا ةيمتحلا ةلحرملا ىهو - ةيعويشلا تءاج اذإف
 ١! بيط اذكه هنأل .. راكفألاو دئاقعلاو ميقلا ف ىرذج ليدعت ىلإ ةجاح ىف انسلف

 ةلودلا حبصتو الماك ءاغلإ ةيدرفلا ةيكلملا ىغلتف ةيداصتقالا ةروصلا طقف ريغتت

 لظت ىعانصلا عمتجملا اهأشنأ ىتلا ةكرابملا ميقلا نكلو .. ديحولا كلاملا ىه

 ىضقيو « الماك ءاغلإ ىغلي نيدلاف . اهتياهن ىلإ لصت ىتح طقف اهيف دازيو ةمئاق
 اهب موقي ىتلا هتمهم نأل « ىلامسأرلا عمتجملا ف هنم ةيقابلا ةفيعضلا ةيقبلا ىلع
 عمتجملا ف ىهتنت- مهيلع عقاولا ملظلاب ا!وضريل نح داكلا ريدخت ىهو - كانه

 ةرسألا ككفتو . ةتبلا ةجاح نيدلل دوعيالف « ملظلا نم ىلاخلا ىكئالملا ىعويشلا

 تناك ىتلا ةيعجرلا دوهعلا اياقب نم - ةفيخس - ةيقب اهنأل « الماك اكيكفت
 ثيروت ف ةبغر نيوبألا سوفن ىف ةرثألا ىبرتتف ةيدرفلا ةيكلملا اهيف سرامت
 ديدجلا عمتجملا ىف زاشن ةرسألاف ةيدرفلا ةيكلملا تيغلأ دقو نآلاف .. مهئانبأ

 ىهو '  ةيعامج ةيكلم - مهكلمت ىتلا ىه ٠ ةلودلا كلم دالوألاو« روطتملا »

 .. ةلودلا باسحل مهتدالو الإ مهيوبأل سيلو . ةحيحصلا ةئشنتلا مهئشنت ىتلا

 ىلإ - هدب ىلع ادوع - اندع اننأل ٠ ةلماك ةيرح ةرح ىهف ةيسنجلا تاقالعلا امأو

 ىلإ ةيرشبلا لصت انهو .. عاملا ىلع اهلك ةايحلا تاجاح لوانت ىلإ . ةيعويشلا
 ' ءىش هدعب سيل ىذلا روطتلا ةمق



 .. كش الو حضاو فدهلا

 قالخألاو نيدلا : ميقلا هذه لوح اهلك رودت « ! ةيملعلا » ةيرظنلاف

 دومجلاو ةيعجرلاب مهمسووءاهب نيكسمتملا فيخستو اهفيخستل .. ديلاقتلاو

 .. مهقحستس ىتلا روطتلا ةلجع هجو ف فوقولاورخأتلاو
 ةلحرملا ىلإ ةيعاطقالا ةلحرملا نم لاقتنالا ةيلمع ىلع انلق امك زكرت اهنإ

 ةريرشلا مهتاططخم بسح « ىرذس امك ٠ دوهيلا اهغاص ىتلا - ةيلامساأرلا
 روطت هنإ الوأ لوقتف - ةينيدلا ميقلا نم ةدمتسم ديلاقت الو قالخا الو نيد الب
 !؟ ىہأ مآ یضر هقیرط ف فقي نأ میطتسپ یذلا اذنمف ایمتح ما دامو « یمتح »

 هنإ ايناث لوقت مث !؟ اهيلع طخست مأ ةسرادلا ميقلاو ةيلاخلا مايألا ىلع رسحتو

 ىحلا نئاكلاب عفدت ىتلا روطتلا ةنس بسح .. ىلعأ ىلإ مدقت .. مامألا ىلإ مدقت
 « روطتلاب » قيض وأ « تاف ام ىلع ةرسح هسفن ىف تناك نمف! ىقرلا ىلإ امئاد

 حورأ كلذف « رايتلا عم قلطنيلو ‹ روطتلا عم شمتيلو هسفن تاذ نم لدعيلف
 ! باصعألاو سفنلل

 ديدجلا ممتجملا ىف دوهيلا اهب ماق ىتلا ميطحتلا تايلمع تاذلاب لوانتت اهنإ

 .. تاذلاب تايلمعلا هذه كرابتف « مهاوه ىلع هولكشف مهيديأ نيب دلو ىذلا

 ةروصب - لوقيف - سكرام - مهفوسليف ءىجيف « نيدلا ميطحتب دوهيلا ماق
 نم ءىشانلا ىمتحلا روطتلا ءارج نم ايئاقلت داب دق نيدلا نإ «  ةيملع »
 قيلت ال ةفارخ نيدلا نإو ! مدقتم روط ىلإ رخأتم ىداصتقا روط نم لاقتنالا
 وهو هنمربخ وه امل هناكم ىلخأ دق هنإو ! روطتملا « ىعانصلا » ناسنالاب

 ريغ زاشن - هيلإ ةوعدلا ىا - هيلإ عوجرلا وأ - هب كسمتلا نإو ! « ملعلا ١
 .. مامألا ىلإ ناسنإلا اهعطق ىتلا ةيروطتلا ةلحرملا « ةعيبط » عم سناجتم
 نويعاطقإلا همدختسي ردسخم هنأب نيدلا ةروص هيوشت نع الضف كلذو

 ةروثلاب مايقلاو اهقوقحب ةبلاطملا نع ةحداكلا ريهامجلا ريدختل نويلامسأرلاو
 . « نيدلا » لك ىلع هايإ اممعمو ىسنكلا نيدلا عقاو كلذ ىف الغتسم « ةسدقملا

 اوعاشأو - ةصاخ ةفصب سنجلا قالخأ - قالخألا ميطحتب دوهيلا ماقو

 نيبو مهذيب لوحي ىذلا « ةفعلا » ديق اوبراحو « لالحنالاو ةيسنجلا ىضوفلا
 « مهتنوحاط ىف رودت باود ىلإ نييمدآلا ليوحتل ةعساولا مهتاططخم ذيفنت
 ف لجراا ةينانا نم اهتيمهأ تذخا امنإ ةفعلا ةيضق نإ لوقيف مهفوسليف ءىجيف
 اهيلع عضو مث  قفنملاو بسكتملا وه هرابتعاب « رخأتملا » ىعارزلا عمتجما
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 تدقف اهنإو « هتينانأل ةمدخ « ةدئاز ةيمهأ اهيطعيل قالخألاو نيدلا مسو

 تلحو « ىمتحلا روطتلا ةجيتن ةيئاقلت ةروصب - ! عبطلاب ةفئازلا - اهتيمهآ

 « ررحت » ةليضف ىه « روطتملا عمتجملا ف رخآ عون نم « ةليضف » اهلحم

 . ةأرملا

 للحتلا عنمت ىتلا دويقلا دحأ ةرسألا نأل « ةرسألا ميطحتب دوهيلا ماقو

 مهريخستو نييممألا رامحتسا ةيلمع ىلاتلاب ئطبتو « هتلجع خطبت وأ ىقلخلا

 درجم ناك ةرسألا طبارت نإ لوقيف مهفوسليف ءىجيف « راتخملا تلا بعشل
 تدقف اهنإو « ىعاطقإلا ىعارزلا عضولا وه رخأتم ىداصتقا مضول ساكعنا

 قحتست ال مث نمو « مامألا ىلإ عفادلا ىمتحلا روطتلا نم - ايئاقلت - اهطبارت

 روطلاب اضرلاو روطتلا ةلجع عم ريسلا ىلوألا امنإ « رسحتلا الو اهيلع ءاكبلا

 . دوجوملا

 رودلا « ةيطغت » ف ريبكلا فوسليفلل « ةيملعلا » ةمهملا صخلتت اذكهو

 هب ىهلتت « ىملع » بوث ف ‹ ضرألا ف ةدسفملا ةباصعلا هب موقت ىذلا ريطخلا
 ! راتخملا تلا بعش مهبكريل هلا مهقلخ نيذلا ربمحلا لوقع

 دسیورف

 . بولطملا رودلا ءادآ قف ةروطخ الو سكرام نع « ةيرقبع » ديورف لقيال

 سکرام رود دعب هتنی ملامنیب ! مت هنأل « ۱ » یهتنا دق نآلا هرود ناک نئلو
 لب رصاعملا عمتجملا ف رثأ هل دعي مل هنأ كلذ ىنعم سيلف ! دعب متي مل هنأل

 ثيحب ‹ عمتجملا ف لماكلا هريثأت ىطعأ هنأل هرود مت دقف . حيحصلا وه سكعلا

 معمتجملا كلذ اهبرشت ىتلا ةعرجلا نألو ! ديزملا ىلإ ةجاح ف عمتجملا كلذ دعي مل
 !! نورق ةدع هیفکت  همومس نم وأ - « ! هملع » نم

 ضارسمألا ةجلاعم ف صصخت مث ابيبط لمعي ناک « یواسمن یدوهی وه
 ةساردو هاضرم جالع ىلع فارشإللل ةصاخ ةدايع اشنأو « ةيسفنلاو ةيبصعلا

 ةيرشبلا سفنلل اصاخ اروصت هتاسارد نم طبنتسا مث « بثك نع مهلاوحا

 مامإ هبا ىلع همدقت ابدنع ةيبرتلا دهاعم لازت امف ' دعب هتني مل- اندنع - هنكلو  اكيرمأو ابوروأ ف يهتنا « ١ ١
 هراكها نيلماح نودوعي اكيرمأو ابوروأ ىلإ انوثوعبم رفاسي امدنعو ' ةيناسنالا سفنلا ىف يثحابلا ةمئأ نم
 ` كانه اهوزواجت دق موقلا نأ عم انه اهورشنيل



 كلذ ىلإ « نيركفملا » لك نيب هب درفت ‹ ةغلتخملا اهتاطاشنل اريسفتو اهبيكرتو
 . هنع نيلقانلا هذيمالت نع رظنلا فرصب رضاحلا تقولا ىلإ امبرو نيحلا

 اباتک نیثالث وحن فلأو « ۱۹۳۸ ماع یف تام یم الیوط رمعو ۱۸١۹ ماع دلو

 The Ego and ىلفسلا تاذلاو تاذلا : اهرهشأ نم ةيسفنلا تاساردلا ىف

he 1dتامرحملاو مطاوطلاو  Totem and 1a)00فتو  |¥liمڻں Inter- 

pretation of Dreamsةيسنجلا ةيرظنلا ف تالاقم ثالثو  Three C٩07- 

to the Sexual Theory utionsطtr1ةايحلا ف ةرشتنملا ةيسفنلا ضارمألاو  

 ایاوز نم  رودت اھلکر Psycho Pathology of Every Day Life ةيمويلا

 كولسلل ىسنجلا ريسفتلا وه اعيمج اهيف رركم دحاو عوضوم لوح - ةفلتخم
 . ىرشبلا

 نئاكلا ف ىمظعلا ةقاطلا ىه ةبسنجلا ةقاطلا نأ ريسفتلا اذه ةصالخ

 اهلك اهل ةرخسملاو « اهل ةهجوملاو « اعيمج هتاقاط ىلع ةرطيسملا ىهو « ىرشبلا
 ! صاخلا اهباسحل

 ةقاطلا كلت - هدلوم ةظحل ذنم - هيلع رطيستويةيسنج ةقاطب لفطلا دلوي

 ةذلب زربتيو لوبتيوءةيسنج ةذلب هما ىدث عضريف « اهب دلو ىتلا ةيسنجلا
 .. ةيسنج ةذلب هءاضعأ كرحيو « ةيسنج ةذلب هماهبإ صميو « ةيسنج

 ةيبصلا سحت امك ) ةيسنج ةوهشب همأ ءاقلت سحيف ىبصلا ومني مث
 ىلع ءاليتسالا نيبو هنيب الئاح هابأ دجي هنكلو ( اهدلاو ءاقلت ةيسنجلا ةوهشلاب
 تاذ ف هبحي ىذلا هابا هركيف « ةيسنجلا ةوهشلا كلتب اهوحن'رعشي ىتلا مألا

 تبكيف « بألا هاجت دحاو نآ ىف امهب سحي ناذللا هركلاو بحلا ع رطصيوءتقولا
 فواخملاو ةتوبكملا تابغرلا لك  ايرهاظ - هيف نفدت ىذلا « روعشاللا ىف هركلا

 رهظيو « ىعو نود ناسنإلا كولسل ةهجوم ةرثؤم ةلعاف ةبح ىقبت اهنكلو ةتوبكملا
 نكلو ( ! اقافن یآ ) ! عمتجملا بجعي ىذلا وه كلذ نأل حطسلا ىلع هدحو بحلا

 سح ف ذخأي ىبصلا نإف . ةروصلا هذه ىلع الو دحلا اذه دنع ىهتنت ال ةيضقلا

 هدلاو مايق ببسب مألا ىلع ءاليتسالا نع هزجع نع اضيوعت « هدلاو ناكم هسفن

 اشنیف ‹ هرمأیو هوبآ هاهنی امک اهرمأیو هسفن یهنی حوریف « اهنیبو هنیب ازجاح
 عمتجملا اهاطاعتي ىتلا ةيقالخألا ميقلا - لفطلا سفن ىف  ًاشنتو « ربمضلا

 بيدوأ ةدقع اهامس ىتلا ةدقعلا تاذ نم نيدلا ًاشني امك « اهنع ىضريو

 ىسنجلا تبكلا نم ةئشانلا ةدقعلا ىهو ( تنبلا دنع ارتكيلإ ةدقع اهلباقيو )
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 .( اهيبا وحن ةيسنجلا تنبلا ةوهشو ) هما وحن ةيسنجلا ىبصلا ةوهشل
 نم ةدمتسملا ديلاقتلاوءقالخألاو نيدلا : اهلك ايلعلا ميقلا ًاشنت اذكهو

 . ىسنجلا تبكلا نم ةئشانلا ةدقعلا كلت نم « نيدلا

 : ثالث تاقبط نم ةيناسنإلا سفنلا بكرتتو
 ىمستو- اههجوتو ةيسنجلا ةوهشلا اهيلع رطيست ىتلا - ةيناوهشلا ةقبطلا

 1مم ع0 تاذلاو ‹ ةيروعشال ةقبط ىهو he 4 ىلفسلا تاذلا - هدنع

 تافرصتلا لك اهنع ردصتو ىعولا اهيف لثمتي ىتلا ىطسولا ةقبطلا ىهو
 « ١ »طباوضلا اهيف لثمتت ىتلا Sانمعإ E8٥ ایلعلا تاذلاو ناسنالل ةيعاولا

 ةيروعشال ىهو « عمتجملا ىف ةلوادتملا ديلاقتلاو قالخالاو نيدلا نم ةئشانلا

 . ةيناوهشلا ىلفسلا تاذلا ىلع عقاولا تبكلا نم ًأشنتو « اضيا

 ثاذلا رماوأب اهعانقإل ىلفسلا تاذلا ىلع مئادلا لياحتلا ىه تالا ةمهمو

 تاذلا ةمهم نإ » : ديورف لوقي ! اهب نمؤتال ايصخش ىه تناك نإو « ايلعلا

 ةمهمك حبصت اعم ىلفسلا تاذلاو ايلعلا تاذلا نم اهيلع عقاولا طغضلا نيب

 « !! ريهامجلل ءاضرإ رواذيو روادي هنكلو قئاقحلا فرعي ىذلا ىسايسلا

 . ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا نع .. ايلعلا ميقلا نع - اريثك - ديورف ثدحتيو
 ف تثدح هنإ « tem ad" 12000 تامرحملاو مطاوطلا » باتك ىف لوقي

 . ةظحللا هذه ىلإ ةيرشبلا ةايح ىف رثؤت لازتام ةلئاه ةثداح ىلوألا ةيرشبلا

 مهابا اودجوف « مهمأ هاجت ةيسنجلا ةبغرلاب اورعش « دالوالا » نا كلذ
 ىف بكترت ةميرج لوأ كلت تناكو ! هولتقف مألا ىلع ءاليتسالا نيبو مهنيب الئاح

 تالاسرلا ىف ءاج امك هيخأل نيوخألا دحأ لتق ىه تسيلو ) ىلوالا ةيرشبلا

 . « ۲ »( ةيوامسلا

 اهتفرع ةدابع لوأ تأشنف « هارکذ اوسدقف مهیبا لتق ىلع مدنلاب اوسحا مٹ

 تالاسرلا ف ءاج امك هللا ةدابع سيلو ) بألا ةدابع ىهو ةيرشبلا

 « ۳ »( ةيوامسلا
 سسس

  ۲١تباوكلا اهيمسيف وه اما « نحن انتيمست هذه !

 هل كنلتقأل ٠ لاق ؛ رخآلا نم لىقتي ملو امهدحا نم لبقتف انابرق ابرق ذإ قحلاب مدا ىنبا ابن مهيلع لتاو د « ۲ «
 [ ۲۷ ۰ ةدئاملا ةروس ]
 انملظ انىر الاق » [ ۲ هط ةروس ] « یدهو هيلع باتف هبر هابتجا مث . یوغف هبر مدآ یصعو .. »۲ »

 تاملک هنر نم مدآ یقلتف » [ ۲۲۰ فارعلا ةروس ] « نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنا

 [ ۷ ' ةرقبلا ةروس ] ميحرلا باوتلا وه هنإ ١ هيلع باتف

۱۹ 



 وهو ةيسنجلا تاقالعلا ف ميرحت لوأ ًاشنف مهنم دحأ اهبرقي الأ ىلع اوقفتاف
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 ) ةيوامسلا تالاسرلا ق ءاج امك اهمرح یىذلا وه هتل أ نال سیلو )مالا ميرحت

 ريطخلا ثدحلا كلذ نم تأشن دق تاراضحلاو ةيلاتلا تانايدلا لكو : لوقي

 !! ةحارلل ةصرف هعوقو ذنم ةيرشبلل عدي مل ىذلا

 ةايحلل الماك اريسفت اهيلع ىنبي ىتلا ةصقلا هذه ف هدنس نع هتلأس اذإف

 .. بيجي هنإف .. خيراتلا رخآ ىلإ خيراتلا لوأ نم اهتاراضحو اهنايدأب ةيرشبلا
 ! ةباجالا نع ازجاع هبسحت الو

 مألا ىلإ ةباشلا ناريثلا هجتت رقبلا ملاع ف هنإ : لوقي نوراد نإ : لوقي
 مهبلصأو ناريثلا ىوقا اهيف زوفي  ةبيهر ةكرعم مهنيب رودتف ؛ اهتعقاومل
 ! نوقابلا رحدنيو مألا ىلع هدحو ىلوتسيف  ادوع

 ملاع ىلإ رقبلا ملاع نم ةصقلا لقنت - ! طيسب فيرحتب وأ - طيسب ليدعتبو
 ! ةيرشبلا ةايحلل لماش ريسفت اهيلع موقيو « رشبلا

 Id The Ego and theىلفسلا تاذلاو تاذلا » باتك ف قالخألا نع لوقيو

 ى ىح ةوسقلا عباطب مست اهنإ لوقيو . ةيسنحلا ةقاطلل ىعيبطلا قلطنلا تبكت تباوك اإ

 ! ةيداعلا امتروص

 ةيرظنلا ف تالاقم ثالث » باتك ف 5ا1۳ ۵٤10١ ىماستلا نع لوقيو

llجiةص Three Contributions to the Sexual Theoryنم عون ەنإ  

 ! نوذشلا عاونأ

 فرصت ثيح « ىماستلا ةيلمع ةجيتن ثدحي هنإف ذوذشلا ع اونأ ثلاث امأف »
 اهب عفتنيو ىرخأ تالاجم ف ةيدرف ةيسنج عبانم نم ةرداصلا ةيوهشلا ةقاطلا

 ىسفن دادعتسا نم ةريبك ةيسفن ةوق ناسنالا بستكي كلذبو  تالاجملا كلت ف

 « ! ررطخ هتاذ ف وه

 1o e٣ نل تامرحناإو مطاوطلا باتك ىف ةيرشبلا تافالعلا نع لوقيو

 ف هركلاو بحلاب روعشلا ىأ 4 اا۷اا|ع۵٥٥۸ یفطاعلا جاودزالا نإ 0٥

 ىلع بحلا راهظإو روعشاللا ف هركلا تبكو .. دحاولا صخشلا هاجت دحاو نأ

 ] ءاتسلا ةروس | « مكتاهمأ مكيلع تمرح , ۱١ ١»
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 هابأ بحي دلولاف « ةيرشبلا فطاوعلل ماعلا عباطلا وه ‹ عمتجملا ءاضرإل حطسلا

 اهجوز بحت ةجوزلاو ‹ ههركيو هاخأ بحي خألاو « اههركيو همأ بحيو « ههركيو
 ةيلخادلا ةحرفلا ءافخإل وه مهتيم ىلع سانلا هحيصي ىذلا حايصلاو .. ههركتو
 !! هتومل مهسوفن تألم ىتلا

 ةقيرطب متت اهنإ لوقيف ”A اأ۷اا ء۴8٥١ ةبيجعلا ةرهاظلا هذه حرشيو

 صخشل بحلاب ناسنإلا اهيف هجوتي ىتلا تالاحلا اهيف لخدت ال هنإو ةيروعشال
 ىف ًاشني ‹ ىئاقلت یروعشال هركک وه امنإ ! ةمولعم ةيعاو بابسأل ههركي مث نيعم

 لخاد نم لمعي لظيو روعشاللا ف تبكي مث « بحلا اهيف ًاشني ىتلا ةظحللا تاذ
 ! روعشاللا

 مباط وه تبكلا نإ 1٠۲6۳ 6 1300 تامرحملاو مطاوطلا باتك ف لوقيو
 ىلإ امو .. بألا ةطلسو عمتجملاو قالخألاو نيدلا دوجو ببسب ةيرشبلا ةايحلا
 دقعلا اشنتف ةيسنجلا ةقاطلا تبك ىلإ هجتت اهلكو .. ةرهاقلا ىوقلا نم كلذ
 .. ةحار ف اهبحاص كرتت ال ىتلا ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا

 ىف بيدوأ ةدقعب نوباصي « روكذلا » لافطألا لك نإ : هبتك مظعم ف لوقيو
 . مهتلوفط لوا

 اعیمج نحن : « uContrib hreاiہصک تالاقم ٹالث » باتک ف لوقیو

 : ام دح ىلإ ايرتسهلاب نوباصم

 نلو .. ةيناسنالا تاقالعلاو ةيرشبلا سفنلا نع هراكفأو هئارآ ةصالخ كلت
 « ١ » .. ةشقانملاب انه اهل ضرعتن

 ناكم انضرعتسا امك « ريرشلا ططخملا نم اهناكم ضرعتسن انه نحن امنإ

 . لبق نم سکرام

 ةظحل لوأ نم مهتضبق ف عقو ىذلا ديدجلا عمتجملا اولكشي نأ دوهيلا ديري
 ميقلا نم ةدمتسم ديلاقت الو قالخأ الو نيد الب اعمتجم نوكي نأ ساس ىلع

 ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا خنسميل ريبكلا ىناسفنلا مهملاع ءىجيف .. ةينيدلا

 ! « ةيملع » ةقيرطب
 ةيسنجلا ةوهشلا ثبك نم .. بيدوأ ةدقع نم .. سنجلا نم مبان نيدلاف

 ! همأ وحن ركذلا لفطلا اهسحي ىتلا

 ١  ۱ايلعلا ميقلا »و ٭ ديورف » ىلصق ف « مالسالاو ةيداملا نيب ناسنالا » باتک ف اهتشقانم یل قبس ٭ »
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 ابوروأ ساسحإ ناك فيك ركذتن نأ - ةلماك ةبعللا مهفن ىكل - بجيو

 نم عبان نيدلا نإ ديورف مهل لوقي نيح ىبوروألا لعفلا در ملعنل سنجلاب

 ! سنجلا

 تمزت ببسہ ‹ دح یصقآ ىلإ ارذقتسم ارمآ ابوروآ سح ف سنجلا ناک

 تناكو . ةينابهرلا ىلإ ةوعدلا ببسېو ١ حيسملا ديسلا ميلاعت ريسفت ىف ةسينكلا

 هنم حابملا. سنجلا نع داعتبالا ف - ءادتبا - لثمتت عرولاو ىقتلا تاجرد ىلعا

 ةأرملا رابتعا ىلإ مهسح ىف رمألا لصيو . ةينابهرلا ىف ام زربأ كلذو ٠ حابملا ريغو

 سانلا حصني مهباتك نم ادحاو نأ دح ىلإ « سمي نأ زوجيال اسند اهتاذ ف

 ! كمأ تناك ولو اهيلع ملست الف قيرطلا ف ةأرما تيقل اذإ : لوقيف

 نم عبان نيدلا نإ لوقيف « ! ريبكلا ىناسفنلا ملاعلا » ءىجي وجلا اذه فو

 !؟ هئايلع نم نيدلا اهيف طبهي ةرذقتسم ةوه ىأف ! سنجلا

 نإو ) « ! ةيملعلا » هتاءاعدا ف ديورف اوقدصي مل اعيمج سانلا نأ بهو

 سانلا ضعب لعج دق « ١ » هئارآل ربدملا مهجيورتو هل دوهيلا ةياعد تناك

 نم سفنلا ف ثدحبي ام ائيش نإف ( ! قيدصتلا ف نوسمحتي لب « نوقدصي

 ! نيدلا نع ةسادقلا ةلازإ - لقألا ىلع - وه ديورف ةءارق
 وه هنأو ‹ هتلا دنع نم لزذنم ءىش هنأ نم سوفنلا ف نيدلا ةسادق ىتأت امنإ

 سفنلا عفرت ىتلا ةيولعلا ةلصلا كلت « دوبعملا هلإلاو ىرشبلا بلقلا نيب ةلصلا

 . رونلا ملاع ف فرفرت حاورالا قلطتو « ايلعلا قافآلا ىلإ

 : هلوق ىلع حلت ةياعدلا لظتو ‹ لوقلا ف حلي لظيو « لوقي « ملاع » ءاج اذإف

 ةفرفربالو لاب هل ةقالع ال سفنلا لخاد ف عونصمو ‹ تحب ىضرأ رمأ نيدلا نإ
 رذقتسملا سنجلا ءامب « نوجعم » هنأ كلذ نم رثكأو .. ايلعلا قافآلا ف حاورألا
 !؟ سوفنلا ف ةسادق نيدلل ىقبت نا عقوتت لهف .. سانلا سح ىف ذئموي

 (۸ لا۴ رلدأ وه رخآلاو)نيبرقملا ديورف ىذيملت دحأ « ]108 جنوي » لوقي
 یف ردص « Mem01iھاs of ۴u عل دیورف نع یتایرکذ » هامس باتک یف

 ۷۴ : ةينيدلا دئاقعلا لك مطحن نأ ىغبني اننإ ديورق ىل لاق دقل » : تانيتسلا

must aboاish aاا B65ةديقع نجلا نم لعجن نأ یغېني ؛ یل لاقو «  
We must make sex a dogma « 

 , نريهص ءامكح تالوكوتورب نم ىناثلا لوكوتوربلا رظنا « \
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 سند ىف هب ىقلي ةسادقلا وذ نيدلاف ! قيلعت ىلإ ةداهشلا هذه جاتحت الو

 !! نيدلا ماقم ىلإ عفري رذقتسملا سنجلاو . سنجلا

 ريخست هيف لهسي الحنم اعمتجم اوئشنيو قالخألا اومطحي نأ دوهيلا ديريو
 . راتخملا هللا بعشل « ريمحلا »

 « ريبكلا ىناسفنلا ملاعلا » ةوعد نم قالخألل اميطحت دشأ لوعم ىأف

 !؟ دويق الو زجاوح الب اوءاش ىنآ سنجلا ءادن ةيبلتل اوقلطني نأ تانبلاو دالرألل

 رمأ وه سنجلا ةقاطل طباوضلا عضوب مهرمأي ىذلا نيدلا نأ هئاعدإ نمو

 ةوسقلا عباطب مستت اهنأب قالخألل هفصو نمو !؟ مارتحالا قحتسيال فيخس

 قيرط ف عضوي قالطإلا ىلع ديق ىأ ناب هاوعد نمو !؟ ةيداعلا اهتروص ىف ىتح
 !؟ ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا دقعلا نؤكيو تبكلا ثروي ةيسنجلا ةقاطلا

 !؟ نوذشلا نم عون ىماستلا نأو

 نأ تانبلاو دالوألل مجشمربكآ تناکو « لعفلاب اهرامث ةوعدلا هذه تتآ دقل

 نأو ! ةيسفنلا دقعلاو تبكلا نم افوخ زجاوح الب سنجلا عفاد عم اوقلطني

 قحتسي ال « ملعلل فانم ديق هنآ ىلع - مهزجحي ىذلا - نيدلا ىلإ اورظني
 هفادهأل ديورف هأشنأ ىذلا ىسفنلا ليلحتلا ملع ماق امك«هيلإ ءاغصإلا
 ! لعفلاب ثدح ىذلا ىقلخلا داسفلل ةمخضلا ريربتلا ةيلمعب « ١ »ةصاخلا

 هباتک یف « u] ۸d0 us×[عy یلسکه سودلآ » یزیلجنالا بتاکلا لوقی

exts and Pretexs „»بناج ىلإ - ةلاحمال - فقي ىسفنلا للحملا نإ « 1  

 : ىقالخألا مرجملا

The psycho-gnalyst is inevitably on the side of the immoralist 

 ملاعلا ةقيرط ىلع ىسفنلا ليلحتلا وه اذه نكلو « ةقيقحلا ف ةيمتح كانه تسيلو
 ريبكلا ىدوهيلا !

 نم -طباورلا نأ كلذ هيف طباور ال اككفتم اعمتجم اوئشني نأ دوهيلا ديريو
 ىتلا لمحلا باود ىلإ نييممألا ليوحت ئطبتو « للحتلا ةيلمع طبت - عون ىأ
 ريبكلا ىناسفنلا ملاعلا ءىجيف .. مهحلاصمل اهنورخسيو ليئارسإ ونب اهبكري
 نيب ال ! رشبلا نيب طباور رمألا ةقيقح ف دجوتال هنإ « ةيملع » ةقيرطب لوقيف
 هيخأو خألا نيب الو ‹ هتجوزو جوزلا نيب الو « هيبأو دلولا نيب الو « همآو دلولا

 ١١ دوهيلا نم مه« ةيسفنلا تا دايعلا » ف ىسفنلا ليلحتلاب نيمئاقلا مظعم نأ « !! تافداصملا » بيجع نم« !
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 ' ىبرقلا هلص مهنيب لصتال نيذلا ءابرغلا نيب طباور كانه نوكت نآ نع الضف

 ! لاوزلا هل ىنمتيو هسفن ةرارق ف رخآلا ناسنالا هركي ضرألا ف ناسنإ لك امنإ
 مخضلا داسفلا ةيطغت ىه « ىناسفنلا ملاعلا » ةمهم تناك دقل راصتخاب

 ىذلا ' « ىملعلا ريربتلا » هئاطعإب « ضرألا ف ةريرشلا ةباصعلا هربدت ىذلا

 ىذلا رخآتملا ىعجرلا وه هيلع ركنملا حبصيو ! ركنتسيال ايعيبط ارمأ هلعحي

 تايلاتملا وآ  ةفيخسلا تافارخلاب كسمتلاو « ملعلا قئاقحب لهجلا نع ردصي

 ! ةايحلا عقاو ىف اهل ناكم الو افخس اهنع لقتال ىتلا

 میاک رود

 ماع دلو یسنرف ى دوهب « مییاح كرود وأ مياه كرود « میاک رود ليما

 اهرهشأ نم بتك هيف هلو عامتجالا ملع ف صصختو ۱۹۱۷ ماع تامو ۸

nعامتجالا ملع ف ةمدقم  . 

 هترهش هل نكلو « ديورفو سكرامك ریهامجلا دنع ةرهش هل نوكتال دقو
 موقي نم لک - هركف ىلع وأ - هيلع ذملتتیو « عامتجاإلا ءاملع » نيب ةعساولا

 محر نم الإ نييممألا ملاع ف سرادملاو تاعماجلا ىف عامتجالا ملع سيردتب
 هجوو <« هيف صصخت ىذلا ناديملا ف « هتمهم د ىدأ دقف لاح ىأ ىلعو ' كبر

 نيدلا ميطحت ىلإ - دوهيلا « نيركفملا » رابك نم نيرخآلا هئالمز عم - هتلمح
 . ديلاقتلاو قالخألاو

 نادیم یطغیل هددمو « ناسنالل ىناويحلا ربسفتلا نورا د نع میاک رود ذخأ

 الو عامتجا ملاع نكي مل هسفن نوراد نأ انفلسأ دقلو . ةيعامتجالا تاقالعلا
 ةايحلا رهاظم ف ىأ « ةايحلا ملع ف اصصختم ناك امنإ « سفن ملع الو داصتقا
 س ىناويحلا روطتلا ةلسلس ف س لصو نيحو . ةيحلا تاذئاكلا « ماسجأ ف

 نم تسيل ىتلا ىرخألا بناوجلل ضرعتي نأ نود ٠ هئاضعأ فئاطوو ناسنإلا
 . هصاصتخا

 تامولعم نم هيوحتامب ال « اهب اهمدق ىتلا ةروصلاب - هتيرظن نإ انلق انكلو

 ىلع اهلك ةينبم « اهمدختسيو اهصلختسي نأ دارأ نمل ةنيعم تاءاحيإ ىوحت

14 



 ف اهمدختسيو اهصلختسي مل ادحأ نإو . هتيدامو ناسنإلا ةيناويح ةركف
 . دوهيلا الإ ةقيقحلا

 . عامتجالا ملع وهو هصصخت ناديم ف كلذ اولعف نمم دحاو مياك رودو

 ملاع مكحت ىتلا « عيطقلا ةعزنب » موكحم ىرشبلا نئاكلا نأ هئارآ ةصالخو
 . ةدارإ الو هنم ىعو نود هريستو ناويحلا

 تلتق ىلوألا ةيرشبلا نآ معز نيح « ةارادم نود اهلاق دق ديورف ناك نئلو
 ؛ رقبلا ملاع نع كلذ لثم لاق دق نوراد نأ ىلإ ادنتسم « مألا ىلع ىلوتستل اهابأ

 - اهمسي ملف ‹ ةرشابم ىناويحلا حلطصملا مدختسي نأ اشي مل مياكرود نإف
 بسنو « « ىعمجلا لقعلا » اهامس امنإو « عيطقلا ةعزن » - ناسنالا ملاع ف

 . عيطقلا ةعزن ىلإ ناويحلا ملاع ف بسنيام لك ناسنالا ملاع ىف اهيلإ

 ءاملعلا نم هريغ ريثك هنع ملكتو « لوقعم ىعمجلا لقعلا نع همالك ضعبو

 . رشبلا ملاع ىف ةعقاو ةقيقح ىهو « ةينادجولا ةكراشملا » هومسو نيركفملاو
 كلذ ‹ هيلإ فدهي ناك اميف همدخيال هنأل حلطصملا اذه مدختسي نآ دري مل هنكلو

 ةنيعم اروص وأ ةروصو « اهدنع فقت ةفورعم ادودح ةينادجولا ةكراشملل نأ
 ردصت اهنأل « هتدارإ الو ةيباجيإلا درفلا ةيصخش ىغلتال « اهقاطت ف سرامت

 اهنكلو ةيدارإ ربغ نايحألا نم ريثك ف نوكت دقو « اهيغلتالو « تاذلا » نع
 وأ ةنيعم رعاشم عبتتسي « ىجراخ ءىش نم نيعم رثأت ىه امنإ . ةدارإلا ىغلتال
 هنكلو « مهلاوحأ نم هاري اميف نيرخآلا ةكراشمل ناسنإلا اهب موقي ةنيعم الامعأ

 ةدارإ ولو ~- ديري هنأل اهب موقي هنآو « اهب موقي ىذلا « وه » هنآ ارعاش لظي

 . هيف مهاميف نيرخآلا كراشي نأ - ةتقؤم
 ‹ ةفلتخم ةروص ىهف ةيرشبلل اهمسري نأ مياك رود ديري ىتلا ةروصلا امأ

 هيقابام لبقتي هلعجيل  هتدارإ ىغليو الماك ءاغلإ درفلا ةبصخش امف ىغلي نأ ديرب

 ! ةدارإ الو هنم ىعو الب تاهجوتو رماوأ نم « ىعمحلا لقعلا» هبلإ
 ةيسنرفلا ةروثلا ىف « ءاغوغلا » هب ماق امم هدعاوقو هتلثمآ میاک رود دمتسی

 لتقلا مهنم ثدحي مل « نييداع » سانأ نم عقو بيرختو ميطحتو لتق نم
 ف هب اوماق مهنكلو « هنع اوعنتمال ادارفأ مهنم بلط ولو « لبق نم بيرختلاو

 « عومجملا » طسو ىف مهو ةيشحو ةوشن ف لب غلاب رورس

 نإف ‹ ةنيعم تاهجو ةروثلا هيجوت ىف ةيفخلا دوهيلا دي نع رظنلا فرصبو
 هجوت نيح لامعألا هذه لثمب موقت « ءاغوغلا » نأ : ةقيقح - اهتاذ ف - هذه
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 ادارفا اهب اوموقي نأ مهنم بلط ول ءاغوغلا هذه نم دارفألا مظعم امنيب « اهيلإ
 . اوركنتساو اوعنتمال

 « ةينادجولا ةكراشملا » ىلإ اهودرو ‹ ةرهاظلا هذه مهتتفل نيركفملا نم ريثكو

 ءاغوغلا هجوي نيح اهدايق تلفني ميطحتلاو بيرختلا ىلإ « ةتوبكم » ةعزن ىلإ وأ

 ىحو نم مهلاب ىلع رطخي ام نولعفي - ةدقعلا تلحنا دقو - نوقلطنيفءكلذ ىلإ
 ةلق مهقيرط ف فقاولاو ةبلاغ ةرثك مهنوكب رشلا ىلع نيعجشتم « ةظحللا
 اذه نأ ساسأ ىلع « ةرشابم « عيطقلا ةعزن » ىلإ مهضعب اهدر لب .. ةبولغم

 وه ‹ ىعو الو لقع الب « اهيلع نوكي ىتلا ةينونجلا هتلاح ف ىرشبلا عيطقلا
 ىذلا لقعلا هنع باغ دق ماد ام«ناويحلا عزاون لعفلاب هكرحت«ناويحلاب هبشا
 . ( اهديقي یا ) هتافرصت « لقعی »

 ةصاخ ةلاح اهنأ ىلع رهاظملا هذه ىلإ نوركفملا رظن دقف ىأرلا ناك اياو

 اهلعج مياكرود نكلو . ةراثتسا وأ بضغ ةلاح ف عمتجت نيح ريهامجلا بيصت
 ‹ اهتافرصت لك هيلع ىنبنت ىذلا ساسالاو « اهلك ةيرشبلا ةايحلا ةدعاق

 هبش وأ امامت نيدوقفم امهيف ةدارإلاو ىعولا نوكي نيتللا نيتلاحلا ىلإ ادنتسم
 امأو « فورعم اهرمأف ءاغوغلا امأف . ءاغوغلا ةلاحو لفطلا ةلاح امهو « نيدوقفم
 نمو هيوبأ نم تاهيجوتلاو رماوألا ىقلتيف « ةوق الو هل لوح الو دلوي هنإف لفطلا
 هل غاصتف « ممتجملا هيلع ىذلا مباطلاب هرغص ذنم لكشتيف ‹ هب طيحملا عمتجملا
 ؛ ةيتاذ ةبغر الو كلذ ف ةدارإ هل نوكت نأ نود هکولس طامناو هتا دقتعمو هراکفا
 اذكهو .. كولسلا طامنأو تادقتعملاو راكفألا كلت ةايص ف ةيباجيإ ةكراشم الو

 . ليج ءارو اليج ةيرشبلا جرخت
 طامنأو تادقتعملاو راكفألا نأ - هسفن ف ةنيعم ةياغل دكؤي لب - ظحلي هنكلو

 اذه نإ لوقيف هديري ىذلا طيخلا صنتقي انهو .. ليج ىلإ ليج نمريغتت كولسلا
 ! لاح ىلع تبثي الو ماودلا ىلع ريغتي ىذلا « ىعمجلا لقعلا ريثأت نم ثدحي

 عومجم وه سيل دارفألا لوقع جراخ نئاك ءىش هنأب ىعمجلا لقعلا فّرعيو

 لقع ) صاخلا هجازمل الو مهنم دحأ لقعل اقفاوم نوكي نأ طرتشي الو ‹ مهلوقع

 نوكلمي الو مهنايك جراخ نم دارفألا عیمج لوقع ف رثؤی هناو ( !؟ نذإ وه نم
 ! مهنم ةدارإ ريغ ىلع ولو هوعيطي نأ الإ

 هلحأ ام ادغ مرحيو .. سمألا همرح ام مويلا لحي .. ريغتلا مئاد هنإ لوقي مث
 ! لوقعم قطنم الو طباض الب .. مويلا
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 ىلع ميقلا نم ءىش تابث روصت مث نم نكميال هنإ - ديصقلا تيب وهو - لوقيو
 اهنآ ىلع رومألا هذه ىلإ رظنلا نإو ! ديلاقتلا الو قالخألا الو نيدلا ال : قالطإلا

 ؛ لوقعم ريغ ريكفت وه اهتاذب ةمئاق روما
 نكلو ةرطفلا نم ءايشأ ىه ةرسألاو جاوزلاو نيدلا نأ نونظملا ناك : لوقي

 ! ناسنإلا ف ةيرطف تسيل تاعزنلا هذه نأ ىلع انفقوي خيراتلا

 ! ناسنالا ف ةيرطف تسيل اهذإ ! ريبكلا ملاعلا ىلإ تيأرأ

 ! ةيرشبلا تاسدقم لك ريبكلا ملاعلا ىغلب ةدودعم ةليلق تاملكبو

 عومجملا هجو ف فقي ىذلا « ادئاق وأ احلصم وأ ناك ايبن « زاتمملا درفلا امأ

 مئاقو تلاق امهم - مياک رود باسح نم الماك ءاغلإ یغلم اذهف .. ههاجتا ریغیو

 لقعلا » ةروطسأ ىغلي  ةيحان نم - هنأل ! هفادهأ مدخيال هنأل - ! خيراتلا

 ىف فوقولا دحأ كلمي نأ نود مهنايك جراخ نم سانلا مكحي ىذلا « ىعمجلا

 اهنم ةيرشبلا ةايح ف « ةتباث ميق » ىلإ ريشي - ىرخأ رآيحان نم - هنألو  هقيرط
 اهيلإ اوعد نيحلصملاو ءايبنألا لك نأل « ةرسألاو جاوزلاو قالخألاو نيدلا

 ىتأي نأ لبق ةيرشبلا اهتشاع ىتلا ةليوطلا نورقلا لالخ اهتيبثت ف مئاعد اوناكو
 ميقلا لك نومطحيو«ضرألا ف نيدسفم دوهيلا هيف ثيعب ىذلا«ىدوهيلا نرقلا
 ! ةيرشبلا ةايح ىف ةتباثلا

 تامس الو ةرطف الو هل نايك ال ءىش میاکرود فرع ف كلذك ناسنإلاو

 ! ةدلحم

 وأ هريبغت نكميال « تباث » ءىش ىلإ ناريشي « ةرطفلا » وأ « نايكلا » نأل

 نوديري نيذلا هموق فادهأ الو هفادهأ مدخیال رمآ اذهو .. هرییغت « زوجیال »

 . مهسوفن ف رمأل ةيرشبلا رطفلا خنسم
 ديري امل لاعفلا ‹ ديرملاو ؛ هل داري ىذلا لكشلاب لكشتي ءاعو ناسنإلا امنإ

 الو ةروص ىلع تبثي الوماودلا ىلع ريغتي ىذلا ىعمجلا لقعلا وه « مياكرود دنع

 ! لاح ىلع تبثی
 انه نحن امنإ « باتكلا اذه ريغ ف هانشقان دقف میاک رود شقانن انه انسلو

 . هرسفن

 ميقلا « هيف مدعنت عمتجم ءاشنإ - لعفلاب اوذفنو - دوهيلا دارآ دسقل

 . ديلاقت الو ةرسأ الو جاوز الو قالخأ الو نيد الب ممتجم . » ةتباثلا
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 ف دوهيلا رود ىلع ةلماكلا ةيطغتلل « ريبكلا عامتجالا ملاع » ىتأي انهو

 . ميقلا هذه ميطحت
 رشبلا نم ةددحم ةئف عمتجملا داسفإو ميقلا ميطحتب موقي ىذلا سيل ' الوأف

 وه امنإ « مهيديأ تفرتقا ام ىلع مهتبساحم نكميومهنايعأب مهيلإ ةراشإلا نكمي
 ىذلا وهو « هبساحتو ىعمجلا لقعلاب كسمت نأ كل ىنأو ! ىعمجلا لقعلا

 امع لأسيال هنإ مث « ددحم نايك الو ددحم ناكم هل سيل هنأل هب كاسمإلا نكميال

 !! دابعلا قوف رهاقلا وه هنأل لعفبي

 ( ! مهسفنأب دوهيلا هعنص ىذلا ) ىعمجلا لقعلا هب موقي ىذلا ناف : ايناثو

 ىف ىعمجلا لقعلا ةنس ىلع « رييغت » درجم وه امنإو « ميقلل « اميطحت » سيل

 ةروطسأ الإ ىه نإ « ةتباثلا ميقلا » و ! لاح ىلع توبثلا مدعو مئادلا ريغتلا

 مهل لاق دقو .. مهريونتل ريبكلا ملاعلا ءىجي نآ لبق مهتلاهج ف سانلا اهمهوت
 ! ناسنإلا ف ةيرطف تسيل اهنإ ريبكلا ملاعلا

 دقو ) ! مهنايك جراخ نم ثدحي هنأل ! رييغتلا فقوب سانلل لبقال هنإ : اثلاثو

 اوكرت مهنأل نكلو « ىعمج لقع » هنأل ال نكلو ! لعفلاب مهنايك جراخ نم ناك

 مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ » : ناطيشلا مهبكرف نيدلا

 نإو ١ ٠» »« نوكرشم هب مه نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس امنإ . نولكوتي

 ‹ اضورفم ابيصن كدابع نم نذختأل : لاقو . هللا هنعل اديرم اناطيش الإ نوعدي

 !.. ( « ١ »« مهنرمآلو ء مهنينمألو « مهنلضألو

 ف ضرألا ىف داسفإلا ف دوهيلا رود ىلع ةيطغتلاب ريبكلا ملاعلا ماق اذكهو

 نم « ءاملع » هيلع ىبرتيو « ضرألا تاعماج لك ىف سردي « ملع » ةروص

 هيتأيال ىذلا قحلا وه امنأك وأ ٠ هوعضاو مه امنأك هل نوبصعتي نييممألا

 ! هفلخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا

 ١ ١ « لحىلا ةروس ] ۹٩ ٠١١ [
  » ۲ ۰۔ ۱۱۷ ] ءاسنلا ةروس ١۹ [
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 ىعانصلا عمتجملا عقاو -

 نيدلا ىرع نيهوت ف « ىملعلا » مهرود اودآ دق دوهيلا « ءاملع » ناك نئل

 ىغبنيال فخس اهنأب ةيواز لك نمو ةقيرط لكب لوقلاو « ديلاقتلاو قالخألاو
 « ملعلا رصع ىف اهب ظافتحالا ىغبنيال ماهوأو « هب كسمتي نأ رضحتملا ناسنإلل

 اهعجارت نأ ةيرشبلا قح نم ةتحب ةيرشب ةعانصو « قالطنالا قوعت دويقو
 .. « ١ » اهسكعب لمعت وأ اهيغلت وأ اهلدعتو

 ىف موقت ىرخآ تاباصع تناك دقف رودلا اذهب اوماق دق « ءاملعلا » ناك نئل

 عمتجم ةماقإ ىه ةروطخ دشأ نوكت دق لب ةروطخ لقت ال ةيلمعب تقولا تاذ

 ساسا ريغ ىلع مئاق « ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا نم خلسنم « عقاولا ملاع ف

 اضعب اهضعب دناسي « ددحم فده ىلع عقاولاو تايرظنلا عمتجت اذكهو .. اهنم

 دهشي عقاولاو « هدنستو عقاولل دهمت تايرظنلاف . اضعب اهضعحب دعاسيو
 ايوروأ ف « نويممألا » عقي ةريرشلا ةشامكلا ىعارذ نيبو ! اهدكؤيو تايرظنلل

 ! اخسم مهخسمتو ارصع مهرصعت « كلذ دعب اهلك ضرألا فو « الوأ

 ىلوألا ةظحللا ذنم دوهيلا ةضبق ف عقو دق ىعانصلا عمتجملا نإ لبق نم انلق

  ابرلاب ضارقإلا قيرط نع ةئشانلا ةعانصلا ليومتب نيبارملا دوهيلا مايق ببسب
 ىتلا ةروصلا ىلع هليكشتو عمتجملا اذه ىلع ةرطيسلا مهتنكم ىف حبصأف

 . لاملا سأر ىهو عمتجملا كلذ ىلع ىربكلا ةرطيسلا ةادأ مهدي ف نأل اهنوبغري

 عئاقو ىلإ نيدنتسم ليصفتلا نم ايش لوقلا اذه لصفن نأ انه ديرنو
 . خيراتلا

 بحاصو نايدألا ةنراقم ملعل ىلوألا ةرذبلا عضاو « ۴۲۵2۴۲ رزیرف » نأشلا اذه ف ةماهلا ءامسألا نم « » ١
 ةيضرأ ةعاضب ںيدلا نإ ةحارص هيف لاق ىذلا « ۲1٥ 6001لع۲۸ 8ں ینھذلا نصغلا » ریهشلا باتكلا
 ةدابع ىلإ مطوطلا ةدابع ىلإ « بألا ةدابع نيب ام « نامزألا رم ىلع تروطت دق ةديقعلا إو « رشبلا عنص نم ةتحب
 هديقع اہ ءاحیإلا یطعاو دیحوتلا هدیقع ىلإ .. مانصآلا ةدابع ىلإ ‹ كالفألا ةدابع ىلإ « ةعيبطلا ىوق
 ىل لحي - رصحتملا ملاعلا ف - ملعلا نأو . قيرطلا ىلع ةلحرم درجم ىه - ةيرشب ةعانص اهفصوب . ديحوتلا
 اهمدختسيل ايلارتساو ايسآو ايقيرمأ ف ةرخأتما ةلرعنملا لئابقلا ىلع ةبصنم هثاحبا تناكو . نيدلا لحم ةياهنلا
 ىلوألا لئابقلا اهتفرع ىتلا ةيشحولا تانايدلل دا دتما الإ ىه نإ ةرخأتملا « ةيوامسلا » نايدألا نأب لوقلل ةليسو
 لئابقلا رثكأ دنع تدجو اهنإ لاق ىتلا ١ نافوطلا « ' ةروطسأب »و تامرحملاب قلعتي اميف ةمصاحو اهنوادب ل
 نإ لوقي نا نم الدہف ؛ الماك ابلق اهتلالد بلق كلذ عمو « ' رضحتملا » ملاعلاب لاصتالا نع ادعب اهدشاو الازعنا
 "' ةقباسلا نايدألا نم ةرحأتملا نايدألا اهتذخا ةروطسأ اهنإ لاق « ىخيراتلا اهقدص ىلع ديكا لبلد كلذ
 عم اوعنص امك اعساو الالغتسا « هملع » اولعتسا دوهيلا نكلو ٠ ايدوهي نكي مل نورادك - هنأ بلاغلاو
 . خيراتلل ىداملا رسفتلا ةشقانم دنع هنع ثيدحلا ىتأيسو نوراد
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 ابوشم بسكلا نم اًئيش نويممألا اهيف بسك ىتلا  ةيسنرفلا ةروثلا تناك

 لوأ - ريرشلا مهططخمل اصلاخ ابسك دوهيلا اهيف بسكو . نارسخلا نم ريثكب

 ترشتنا اسنرف نمو .. ةيعانصلا ةروثلل ديهمتلاو عاطقإلا ميطحت ىف لوعم

 : دوهيلا نوينوساملا اهل اهعضو ىتلا اهتاراعشو ةيسنرفلا ةروثلا « ئدابم »
 ‹ اهيف عاطقإلا سسأ تمطحو اهلك ابوروأ تمعف« ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا »

 . ! كلذك اهل ادوقوو .. ةيعانصلا ةروثلل ءاذغ اونوكيل « ديبعلا » تررحو

 امئاد ةيرحلاف .. ةيرحلا كلتب كش الو ةميظع ةحرف نوررحملا ديبعلا حرفو

 ! نورق ةدع هيلع سوفنلا تدلبت ولو ضيغب ديقلاو « سوفنلا ىلإ ةببحم
 ارحس اهتاذ ف ةنيدملا تناكو .. مناصملا ف لامع ةئيه ف ندملا ىلإ اوقلطناو

 اهيف اوناك ولو ةنيدملا ىلإ امئاد فيرلا لهأ رظنب اذكهف « مهسفنأ ف الئاه

 ام ناعرسف « الئاز اضراع مهيلإ ةبسنلاب ةبرغلا تناك دقف ءالؤه امأ .. ءابرغ

 امخض ابسك اهتاذ ف لقنتلا ةيرح تناك دقلو . ءالصأ اهيف اناكس اوحبصأ

 نوكلميال اهيلإ نيدودنشم ضرألاب نيديقم اوناك ذإ دعب لامعلا سوفن هل تبرط
 . مهتيعاطقإل ةقصالملا ضرألا ىلإ ولو اهترداغم

 نولمعي اوراص .. ديبعلا نم اوناك نأ دعب « ارارحأ » ءارجأ اوحبصا دقل مث
 فيك هنوقفنيو مهيديأ ىف هب نوكسمي ايدقن ارجأ عوبسألا ةياهن فل نوضبقيو
 . ناطلس مهيلع دحأل سيل اوءاش

 .. سوفنلا اهل برطت ةوشن اذه لكل ناكو
 ديدجلا عقاولا فشكنا دقف .. لاح ىأ ىلع اليوط مدت مل ةوشنلا هذه نكلو

 ةليوط لمعلا تاعاسف .. رمألا ئداب ف اهردق قح ةردقم نكت مل تابوعص نع
 تايجاحلا راعسأ عافتراو ةنيدملا بلاطمب سيق اذإ ليلق كلذ عم رجألاو ةينضمو
 ارارحآ ءارجأ اوناك ءاوس نكسملل ارجأ سانلا عفدي نكي مل فيرلا ىفف . اهيف
 اهيف ىبرتي ليج دعب اليج ثروت ةيرقلا نكاسمف . ضرألا ىف نولمعي انانقآ وأ
 كلم اهنأل اهل ةيقيقح ةيكلمب رعشي ملولو ىتح ارجأ اهيف عفدي ال ديدج ليج لك
 فو .. ةيونعم وأ ةيقيقح ةيكلم اهيلع نمو اهيلع امب ضرألا كلمي ىذلا ديسلل
 نابلألا تاجتنم نمف « لاملا نم اريثك مهبارشو مهماعطل سانلا فلكتي ال فيرلا
 ىلع مساوملا ف ) محللاو ضيبلاو دبزلاو نبللا نوذخأي نجاودلا تاجتنمو
 نوسحي نوداكي الف مهرضخو مهلوقبو مهزبخ نوذخأي نوعرزي اممو ( لقألا
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 لمع ىف هلك مهدهج نوعفدي ةقيقحلا ف اوفاك نإو ‹ ركذي اًئيش اهيف اوعفد مهنآ

 . مهتيناسنإو مهتمارك نم نوعفديو « ماعلا لاوط نضم
 .. اريثك .. لاحلا ربغت نآلاو

 نإو « عاطقالا لظ ف تناك امك رشابم یسح عقو تاذ « ديسلا » ةًاطو دعت مل

 لجأ نم لمعلا ىلإ لامعلا ةجاح ف ةمئاق .. كش الو ةمئاق ةيونعملا ةاطولا تناك

 .. روجألا ىل هريتقتو هربجتو هربكتو عنصملا بحاص ةهسرطغو « ةايحلا

 ةيونعملا ةوطسلا بناج ىلإ ةيسح ةآطو يهو .. ةاطو هل هتاذ لمعلا نإ مث

 رمألا ادبم ف تناكو - تالآلا ةرادإ ف لصاوتم لمع وهف . لمعلا بحاصل

 ناك ىذلا ىفيرلا لمعلا عون نم سيلو - اهترادإ ف ريبك ىندب دهج ىلإ جاتحت
 ف ايبسن -رح لقحلا ف تنأف . ام دح ىلإ هئادأ ف نرم هنكلو معن - اينضم

 نآ ف - ایبسن ۔ رحو ! ةعاسب كلذ دعب وأ ةرشابم رجفلا دعب كلمع ادبت نأ

 ! ةعاس دعب ةعاس دعب ةعاس هلغشت وأ ةيلاوتم تاعاس ثالث ثارحملا لغشت

 نإ ةقيقحو .. ادغ هعمجت وآ مويلا لوصحملا عمجت نأ ىف - ايبسن - رحو
 داصرملاب دعاق نيحالفلا لمع ىلع فرشي ىذلا هلیکوو .. كانه اما د « ديسلا «

 ةليط فقب نأ عميطتسي ال هنكلو .. ةحار ىف مهكرتي الو أزآ لمعلل نيحالفلا زوي

 وأ فطاخ ثيدح ف « نيحلاو نيحلا نيب نوسفنتي مث نمو ! مهسوؤر ىلع راهنلا

 . ةيورم ةصق
 . كلذ نم اًئيش عيتي الف ديدجلا ديسلا امأ

 ءاذيإ لقي ال ايونعم اطوس هدي ف نكلو « لمعلا نع اوناوت نإ لامعلا روهظ ىلع هب

 بلاطمل ةبسنلاب ليئض - اعيمج نيتفآلا نيتاه نم ملس نإ ىتح- رجألا نإ مث
 . ةايحلا

 ىلع ولو كلذ لكب ىفب دكي مل برشملاو معطملاو سبلملاو نكسملا ىلع عزو اذإ
 . فافكلا یوتسم

 ىف ديعبلا هرطخ هل ناك ةديدجلا ةايحلا هذه ىف ادج اماه ارمأ كانه نإ مث

 ىوه قفاوي ىذلا عباطلا هئاطعإو ۶شانلا ىعانصلا ممتجملا ةروص ليكشت
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 لامعلا ءاج مث نمو . فيلاكتلا تاذ ةنيدملا ف ةرسا ءاشنإب لاحب حمسي نكي

 اوكرت نيجوزتم اوناك نإ وأ - ةوتفلاو بابشلا نس ىف مهو - ةنيدملا ىلإ ابازع

 .. بازعلاك ةنيدملا ف اوشاعو فيرلا ىف مهرسأ

 تسيل ةعوج ىهو « سنجلا ةعوج ةنيدملا ف ةايحلا بعاتم ىلا تفيضأو

 الإ ةنيدملا ىلإ لمعلل دفي ناك امو « نسلا هذه لثم ف بابشلل ةبسنلاب ةريسيلاب
 . داسجألا ووذ ءايوقألا

 !؟ هولغتسا مه ما دوهيلا ريبدت نم هلك كلذ ناك له

 .. نایوتسی

 لاومألا باحصأ عشج نم وه امنإ ‹ دوهيلا طيطخت نم نكي مل هنأ بلغألاو

 مدق ىذلا « لحلا » نأ دكؤملا نكلو .. دوهي ربيغو دوهي تاعانصلا باحصأو

 .. ميدق نم دوهيلا هيف لمعي ىذلا صلاخلا ىدوهيلا لحلا وه ناك ةمزألا هذهل

 ! ءاغبلا وه لحلا ناک

 ةنيدملاف .. ميدق نم « ةنيدملا » هفرعت ىذلا « ةداسلا » ءاغب وه نكي مل

 مهلاومأ ةداسلا هيف قفني ىذلا ءاغبلا نم نوللا كلذ فرعت امئاد تناك ةيبوروألا

 ناكو « ةمرحملا ةذللا بلط ىف - ديبعلاو نيحالفلا ءامد نم ةبصتغملا - مارحلا
 نم ةداسلا هلئابح ىف نوعقوي ءاغبلا كلذب ةيخيرات ةلص ىوذ دوهيلا

 ىلإ مهوئجلي یتح « مهلاومآ نم هبلس ىلع نوردقی ام هب نوبلسیو ! « ءالبنلا »
 نم ةياهنلا ف مهنم سلفيو « ةفعاضملا فاعضألا ىذ ابرلاب مهنم ةنادتسالا

 ! مهيلإ هلاومأ لوئتو سلفي
 ! تادودعم مهارد ءاقل اصلاخ « ايبعش » ءاغب ناك ديدجلا ءاغبلا اذه نكلو

 رجي ىذلا طيخلا ! طيخلا لوأب اوكسمأ دقف ارورس مهيديأ دوهيلا كرفو

 . ناطيشلا مهل ديرب ثيح ىلإ « نييممألا »
 .. ةيلاتلا ةوطخلا تءاجو

 تاعاس ضيفخت نوبلطي .. تاعامج لمعلا نع نوبرضي لامعلا ادب دقف

 .. روجالا ةدايزو لمعلا

 شيجب امئا د ظفتحت نأ ىغبني اهنأ - بوتكملا ريغ - ةيلامسآرلا روتسد فو

 نم لمعلا فقوتيال ىتح نولماعلا لامعلا برضي نيح مهمدختست نيلطاعلا نم

 ىلإ لامعلا رطضيفء«ىرخأ ةهج نم بارضإلا تاكرح اوبرضي ىتحو ؛ ةهج

 ! نيرغاص مهلامعأ ىلإ عوجرلا
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 نيلماعلا تاكرح اهب برضتل ةلماعلا ةأرملا ةيلامسأرلا تمدختسا ام رمألو

 تاذو لمعلا نم ردقلا تاذ لمعت ىهو « رجألا فصن اهتطعأو .. روكذلا نم

 !! تاعاسلا نم ددعلا
 !؟ هولغتسا مه مآ دوهيلا ریبدت نم اذه ناک له

 .. ىناطيشلا مهريكفتب هبشأ ناك نإو « مهريبدت نم نكي مل هنآ بلغألا
 لك ذيفنتل ةادأ هولعجو«لالغتسالا ةقاط ىصقأ ىلإ هولغتسا مهنأ دكؤملا نكلو

 .. ريرشلا مهططخم
 فف ةأزملا لمع ناك دقف .. تاريقفلا رقفأ الإ مألا ئداب ف لمعلا ىلع مدقي مل

 خلسني مل« عاطقإلا نم هوتل جراخلا عمتجملا سح ىف ادج الئاه اراع عنصلملا
 . هدیلاقتو هتایقالخأو هلتمو همیق لک نم الماک اخالسنا دعب

 نجاودلا ىبرتف « اهتيب ىف - ةعيبطلاب - لمعت فيرلا ىف ةآرملا تناك

 نم كلذ ىلإ امو .. ىوديلا جسنملا ىلع جسنتو « هتاجتنم نبللا نم جرختستو
 . ةنيعم دودح ف لقحلا لامعأ ف اهجوز دعاست تناك امك لامعألا

 جايسب ةارملا لمع طوحي ناكو « ميدق نم رمألا اذه ىلع افراعتم فيرلا ناكو
 ءابرغلاب طالتخالا ثدحي الف « نيدلا نم ةدمتسملا ديلاقتلاو « قالخألا نم نيعم
 كلذ ىف راكنتسالا دشأ اركنتسم !ذوذش الإ ةشحافلا ثدحت الو « ةرورض ريغ ف

 نيسنجلا نم بابشلا ىنغي ركبملا جاوزلاو . تمزتلا ةجرد ىلإ ظفاحملا عمتجملا
 اهلك ةعبانلا ةثراوتملا ميقلا نم ساسأ ىلع ةرسألا ميقيو « ةمرحملا تالصلا نع

 . نيدلا نم

 اهل دعي ملو ٠ ةنيدملا ىلإ « اررحتم » بهذو اهلئاع اهكرت ىتلا ةآرملا نكلو
 ىلع ال ةقيقحلا ىلع اعوج تتام الإو لمعلا ىلإ ةرطضم تناك « هريغ لئاع

 هب نوصتام فرعت هللا ةعيرش قبطتال ىتلا ةيبروألا ةيلهاجلا تناك امف ! زاجملا
 ! عوجلا ىلع ةبترتملا راثآلاو عوجلا نم ةارملا

 ‹ اتخأو ةجوزو اتنبو امأ اهلاوحأ عيمج ىف ةأرملا تناص دق هللا ةعيرش نإ

 اخآأ وأ اجوز وأ ادلاو وأ ادو ناک ءاوس اهتالاح عیمج ف اهلوعی الئاع اھل تبترف

 كلذ نع الوسم نوكيو « اهتنايصو اهتلاعإب افيلكت فلكي ءابرقألا نم ابرق وأ
 هبجحو لام اذ ناك نإ ارسق هلام نم ذخًؤي ثيحب « هللا ةعيرش مامأو هللا مامأ

 تايرجم ىف ردان رمأ وهو - ةرملاب اهلوعي دحأ اهل نكي مل نإف ! قافنإلا نع
 وأ الفط وأ الجر ؛ هل لئاع ال نم لفكي مالسإلا ف لاملا تيبف - ةيداعلا ةايحلا
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 هللا ةعيرش همكحت ىذلا ىمالسإلا عمتجملا ف ةارما دجوتال اذكهو .. ةآرمأ

 ف ثدح امك اهاوس لوعت نأ نع الضف « اهسفن لوعت ىكل لمعلا ىلإ رطضت
 ! « روطتملا » ىعانصلا عمتجملا

 نهلئاع نألءلئاع رغب تاريثك ءاسن فيرلا ف دجو دقف ةيلهاجلا كلت ف امأ

 ءانب نع ءاغبلا هلغش وأ .. نهيلع قافنإلا نع زجع مث ةنيدملا ىلإ بهذو نهكرت

 .. اهفيلاكت لمحتو ةرسأ

 ثيح « كانه لمعلل ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ىلإ ءاسنلا ءالؤه رطضا اًئيشف اًتيشو
 ضيفختب ةبلاطملا لامعلا تاكرح نهب نوبرضي عناصملا باحصأ نهطقتلا
 ‹ ةذفلا ةظاظفلا كلتب ةيلهاجلا نهتلماعو .. روجألا ةدايزو لمعلا تاعاس
 ! تاعاسلا سفنو لمعلا سفن ىلع رجألا فصن نهتطعأف

 « ديص » امئاد ةأرملاف .. دحلا اذه دنع ةيلهاجلا عم فقي مل رمألا نكلو
 ! رسيم ديص ةجاتحملا ةأرملاو

 نأ امإو اهضرع ىف طرفت نأ امإ .. هدنع لمعت ىذلا « لجرلا » اهمواسو
 ! هنم ترف ىذلا عوجلا ىلإ دوعت

 ةيفاك هذه تناك ناو « بسحف ةدعملا ةعوج ىه ةقيقحلا ف ةعوجلا نكت ملو

 ةجاحلاو « سنجلا ىلإ ةيعيبطلا ةيرطفلا ةجاحلا اهبناج ىلإ ناك امنإ ! طوقسلل

 نم طقسو ! تايلامك اهلك تسيل ةأرملل ةبسنلاب ىهو«ةنيزلاو سابللا ىلإ

 دوهيلا دجوو ! قيرطلا نحتفو .. طقس نم تالماعلا نم لوألا « ليعرلا »
 . ءاغبلا ةعانص ! « ةقيرعلا » ةقيتعلا مهتعانص ىف هنولغشي الهس اديص

 ةرورض » هرابتعاب ءاغبلا نع ادج اريثكو اريثك ةيبروألا ةفاحصلا تبتكو

 !! ةلودلا فارشإ تحت نوكي نأو ايمسر نوكي نأ ىغبني هنو ! « ةيغامتجا

 - تناك ةيبروألا ةفاحصلا نأ - دعب اميف ركذنس امك - انملع اذإو
 ةفاحصلا هذه بتكت تئاك نم باسحل انملع « دوهيلا ةرطيس تحت - لازتامو
 ! « هیکزت »و ءاغبلا نع

 ىلع اوبجعل ريكفت نم ةرذ مهيدل تناك ابروأ ف « نييممألا » ءالوه نأ ولو

 ةسراح ىه « ةلودلا » نوكت نأ - اوضفرو اوركنتسا لوقنالو - لقألا
 ! هنوئش ةيعارو هتيماحو ءاغبلا

 وحنلا اذه ىلع مهب نوبعلي مهو « نييممألا نم دوهيلا اهرخس ةيرخس ىأ
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 بهذيو حاورألا خس مس .. ةيور الب هنوبرشيف سلا منوقسيو !؟ نئاشلا

 .. لوقعلاب
 هيلع ةلودلا فارشإ ريربتو « ءاغبلا ريربتل تمدق ىتلا تالعتلا تناك ايأو

 نكمتلا ممق نم ةمقو « ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف رخاسملا ةيرخس ىهف « هتياعرو
 ! « راتخملا هللا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا ريمحلا » نم ىدوهيلا

 عمتجملا ف ةعقاو ةقيقح ىمسرلا ريغو ىمسرلا ءاغبلا حبصآ اديور اديورو
 عبصأو .. نيناوقلا « هميظنت » نع ثدحتتو  ةلماكلا « ةيعرشلا » ةفص هل
  اهفات اقفانم وأ « افرخم الهاج وأ ١ اتمزتم ايعجر عاضوألا هذه ركنتسي ىذلا
 ىتلا ةديدجلا « ةيعقاولا » ىه هذه تحبصأو ! ماهوألا ف شيعي « ايلاثم » وأ

 . نويئاورلاو نويصصقلاو نويفحصلاو ءابطخلاو باتكلا اهنع عفادي

 '! نويناسفنلا نوللحملاو
 رثك دقف .. اريثك « تروطت » امنإو « دحلا اذه دنع فقت مل ةلاسملا نأ ريغ

 . رجألا فصن نلوانتيو لمعلا سفنب نمقي ىتاوللا « مناصملا ف تالماعلا

 نهل تحبصأف .. لئاع الب مهرس كرتو ةنيدملا ىلإ لامعلا ةرجه رارمتسا ببسب

 . كش نود ةلداع ةيضق ىهو .. لجرلا عم رجألا ف ةاواسملا ةيضق ' « ةيضق ١
 ىتلا جئاتنلاو اهب تطاحا ىتلا تاسبالملاو اهيلإ تدأ ىتلا فورظلا تناك ايا

 ‹ دهجلا سفنب ناموقيو . لمعلا سفن ةآرملاو لجرلا لمعي نيحف .. اهيلع تبترت
 ! « ١ ررخآلا فصن امهدحأ ذخأي نأ رربي ضرألا ف رربم ىأف

 اذه تضترا دق هللا لزنآ امب طق مكحت مل ىتلا ةيبروألا ةيلهاجلا نكلو
 ! راكنتسالا ىلع ثعبيال ايعيبط اًئيش هيف تأرو « رمألا

 نبلاطي نأ - نهلىؤروأ - نيأر نبغلا نهيلع عقو ىتاوللا ءاسنلا نكلو

 امئاد كانه ناك هنأ دهشي خيراتلا نأل ١ نهل ىؤر : لوقن .. ةبولسملا نهقوقحب

 ! رومألا كرحي كرحم

 مهتذخأ نوبيط موق مآ « ةيضقلا » اوكرح نيذلا مه دوهيلا ناك ءاوسو

 فورظلا اولغتسا دوهيلا نا كش الف . نهقوقحب نهل اوبلاطف تامولظملاب ةقفشلا
 ! دشني نأ نكميام ىصقأ ىلإ طيخلا اودشو « مهتاططخم حلاصل

 طح لتم ركدلل مكدالوا ف هللا مكيصوي ١ ىلاعت هلوق ىضتقمت لجرلا ثاريم فص ةملسملا ةارملا ثرت ١٠ ١
 هتاريم نم فلكي لجرلا نا هتمكحو طقم ثوروملا لاملا ف ىرحي اده كلو [ ١١ ءاسنلا ةروس ٠] نييتنالا
 ىرحت كلد ىلعو ٠ ةاراسملا وه هيم ىعيبطلا لصألام بستكملا لاملا اما اهاريم نم ةارملا اههلكتال يلاكت
 اهيم فلتحيال يتلا ةيلاملا تالماعملا رباسو ةراجالاو نهرلاو ءارشلاو عيبلاو ةعاررلاو ةراجتلا ف مالسالا ماكحأ
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 ةروصب اهتيلات ىلإ ىدؤت ةوطخ لك « ةعباتتم تاوطخ ىف ةيضقلا تراسو

 اهيف خفني ناك امنإ . ةيئاقلت عقاولا ف تناك امو . ةيئاقلتو ةيقطنمو ةبعيبط ودبت
 . عضولا اذه ىف اهرهظت ةروصب نيطايشلا

 ةئشانلا ةيلامسأرلا تضفرف رجألا ف لجرلا مم ةاواسملاب ةآرملا تبلاط

 جورخلا الو هرييغت زوجيال ىعيبط عضو ىلع ظفاحت اهنأك « ضفرلا ىلع ترصأو

 وآ ةيصخشلا هقوقح ىلع ناودع اهبلط ناك ! كلذك « لجرلا » ضفرو ! هيلع

 ! یتاذلا هنایک ىلع ناودع

 تحبصأ لب « رجألا ف لجرلا عم ةاواسملاب ةبلاطملا درجم ةيضقلا دعت ملو

 نم اهلام اهءاطعإ ضفري ىذلا « لجرلا » دض ةيضق - تقولا تاذ ىف -

 ىف ةيضقلا تراس املك عستب رمألا اذه لظو . ةسرطغو ةيهجنع ف قوقح

 نيب رمألا بلقناو ! ةيضقلا وه هنأك ةياهنلا ف حبصأ ىتح « ةوطخ اهراسم

 نم مكقلخ » : ةدومو انكس انوكيل هللا امهقلخ نيذللا ةدحاولا سفنلا ىقش

 مكسفنا نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو » « ۱ »« اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن
 ةقالعلا تحبصأف « ۲ «٠ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو  اهيلإ اونكىبتل اجاوزأ
 .. ةسفانملاو عارصلاو ءادعلا ىه

 كف ىف لعفآ ءىش ىأف .. « روطتلا » كلذب ارورس مهيديآ نيطايشلا كرفو

 اهينكر نيب قاقشلاو عارصلا ةراثإ نم اهلاصوأ عيطقتو ةرسألا طباور

 !؟ نييساسألا

 ! ثادحألا لجعتن نأ دیرنامو

 ؛ كلذك لجرلا اهضفرو رجألا ف ةاواسملا ةيضق عناصملا باحصأ ضفر

 ىتح باختنالا قح اهل نوكي نأب - ةقيقحلا ىف اهل بلوط وأ - ةأرملا تبلاطف
 اوعفا ديف ةيباينلا سلاجملل نيحشرملا رايتخا ىف ريثأت - ليق امك - اهل نوكی
 قحلا اذه لان دق لجرلا ناكو « نالربلا ىلإ نولصي نيح ةبولسملا اهقوقح نع

 ةيسايسلا قوقحلا ومنو ةيطارقميدلا ومن عم كلذ لبق ( باختنالا قح )

 نم قح كلذ نأب الصأ فرتعي ملو « قحلا اذه اهءاطعإ لجرلا ضفرو

 . اهيلإ ةبسنلاب زئاج رمأ وأ اهقوقح

 ١ ١ ١ ءاسنلا ةروس ] ١ [

 ٠ ١ مورلا ةروس ] ٠١ [
 ٣ ١ دعباميف ةيطارقميدلا نع ملكتتس .

 و



 ءابطخو باتکو نوماحم 7 ¢ ةأرملا ةيضق «» نع عافدلاب لاجر لفکتو

 . اديور نكلو . رارصإ ىف نوضفري لاجرلا ةيبلغأ لظ امنيب .. نويفحصو

 اهيلع رمتسملا قلاب - ! نّيَلَث ةقيقحلا ف وأ - نيلت ةضراعملا تذخأ .. اديور

 اهنيب نمو « ةفاحصلا اهتمدقم فو « نيحلا كلذ ىف ةحاتملا مالعإلا لئاسو لكب

 . فيلاتلاو ةرضاحملاو ةباطخلا

 نم ةلحرم لك ىف ترركت رمألا لوأ ف اهدادتشا دعب ةضراعملا نيل ةرهاظر

 ةبضقلا ةراتإب « نوعفادملا « ادبي .. ابيرقت ةدحاو ةروصب ) ةبضقلا « لحارم

 م لك قحست ىتلا ةقحاسلا روطتلا ةلجع فقي نأ ديريو«ءارولا ىلإ ةعاسلا

 !! اهليبس ف فقي

 !؟ ةروصلا هذه ىلع رمألا متي فيك

 ` نيطايشلا عباصأ اهيف لخدت مأ ؟ ةيئاقلتو ةيعيبط ةروص ىه له

 نع نوضراعي نوضراعملا ناك امف ! معنف - بناج نم - ةيعيبط اهنأ امأ

 نم كلد نوكو ٠ ةهج نم لجرلا ةيهجنع ىه امنإ « ةنيعم ميقب ىقيقح ناميإ

 لواعم تناك اذإ ةصاخ « ةكرعملا ىف دومصلا ىلع ةرداق دعت مل١ ناميالا تدقفو

 . نيريرش لب ءايكذآ نومجاهملا ناكو . ةداح مدهلا

 . ةيعيبط نكت مل رخأ بناج نم اهنكلو
 هتوروملا ديلاقتلا تناك امبرلف « هيجوت نودو لخدت نود رومألا تكرت ولف

 مهديب ںیذلا نكلو .. بلغتت ةيديلقتلا لجرلا ةيهجنع تناك امبر وأ « بلغتت

 ىلا رومالا ىهتذنت نأ نود نولوحي - ةرم لك ف - اوناك ىناطيشلا هيجوتلا

 ' طايسلاب اهبهليو نييممألا روهظ ىلع راتخملا هللا
 دجوتال ةيلهاجلا ىفف « تناك نيبناجلا ىأ ف . ةلادعلا نع انه ثدحتنالو
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 ةعيرش مكحت نأ ضفرت ةيلهاج ف نوشيعي اوناك مهلك نوعراصتملاو .. ةلادع
 نم لدعأ ةيلهاجلا هذه ف تاهجولا ضعب وأ رومألا ضعب نوكت دقو . هللا

 ءادب ءاد حلصت اهنأل ‹ لدعلا ةقيقح نع دعتبت ةياهنلا ىف اهنكلو  رخآلا اهضعب
 قوقح » نع نوعفادملا ناك نئلف ! ضارمأ ةدع ثدحتف اضرم جلاعتو « رخآ

 ىأ اهيلع نورثكتسيو اهنونيهيو اهنورقتحي نيذلا نم الدع رثكأ نودبي « ةآرملا
 داسفلا نم تثدحأ دق اهقوقح اهب تلان ىتلا ةروصلا نإف ؛ قوقحلا نم قح

 ! لاب ىلع رطخي نكي مل ام ملظلاو
 ! ثادحألا لجعتن نأ بحنال ىرخآ ةرمو

 حبصأ مث نمو«هيلع لصح دق لجرلا ناك ىذلا باختنالا قحب ةأرملا تبلاط

 ىف ةاواسم ةيضق درجم تناك نأ دعب - ىسايس دعب ~- ديدج دعب ةيضقلل
 تلصحو « تنالف ةضراعملا تداع مث « رمألا لوأ ف ةدشب اهبلط ضفرو . رجألا
 .. باختنالا قح ىلع ابروأ لود مظعم ىف ةآرملا

 اهل سيل تاباختنالا ف اهب ىلدت ىتلا ةليئضلا تاوصألا نآ تدجو اهنكلو

 حاجنإ ف افيفط ايئزج اريثأت ترثا نإ ىتحو « ةيباختنالا ةكرعملا ف ىقيقح نزو
 ةيضقل سمحتلاب - نيفورعم نونوكي وأ - نودهعتي نمم « نيعم حشرم
 نيح هدوعو حشرملا ىسنيام ناعرسف « ةيباينلا سلاجملا ف اهنع عافدلاو ةأرملا

 بطضخلا ةمحزو لامعألا ةمحز ىف هتحيص عيضت وأ  نالربلا ىلإ لصي
 ! تاملكلاو

 عمست ىكل .. نالربلا لوخدو حيشرتلا قحب بلاطت نأ اهل ىؤر ذئدنع
 ( لبق نم نيعماس اونوكي مل مهنأك ) نيناوقلا نوعنصي نيذلل اهسفنب اهتوص
 . اهقوقح ةأرملل ظفحيام هنمضتف«ميرشتلا دادعإ ىف اهسفنب كراشتو

 نأ ىئارلا نظيل ىتح تدتشاو « ةرم لك ف ثدحي امك ةضراعملا ةمايق تماقو
 ىتح .. نيلتو ايجيردت تفخت ةضراعملا تاوصأ تلظ مث .. ادبأ متي نل رمألا

 ! نامربلا تلخدو .. عيشرتلا قح ةآرملا تلان
 . ةكرعملا ةرادإ ف «! ةينف » ةرهاظ ظحالن نأ انب ردجيو

 مل نإ ةكرعملا اهيف رودت ىتلا تالاجملا عسوأ نم امئاد ةفاحصلا تناك دقل
 ىديأ ف - لازتامو - تناك ابروأ ف ةفاحصلاو .. اعيمج اهعسوأ نكت
 ةديدشلا مهتبغر عمو . صاخلا مهباسحل اهلك ةكرعملا نوهجوي نيذلا « دوهيلا

 اهل حامسلا مدعو « ايئاهن ةضراعملا توص تافخإ ىلإ رومألا لصت نأ ف
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 ىآرلل اهردص حسفت فحصلا نوعدي - ةرم لك ف - اوناك دقف ‹ روهظلاب
 ! هتارابع ةواسقو هتجهل ةدش تناك امهم ضراعملا

 ! كشالو عراب « نف » اذهو

 ىلإ ناك لب « ىآرلا ءادبال ديحولا لاجملا ىه ةفاحصلا نكت مل ةيحان نمف
 دق ىرخألا مالعالا لئاسو نكت ملو ) . فيلاتلاو ةرضاحملاو ةباطخلا هبناج
 تقلغأ ةفاحصلا نأ ولف ( خلا ... نويزفيلتو امنيسو ةعاذإ نم « دعب تعرتخا
 ‹ اهزيحت ساتلل فشكنال - هتدح فوهو - ضراعملا ىآرلا نود اهباوبا

 ىقبت نأ ىغبني لب ! اهلوأ نم ةبعللا تلشفو « اهئارو نم نوبعاللا فشكناو
 ةرابج ةادأ حبصتو اهيلإ سانلا نئمطي ىتح اهرهاظ ىف « ! ةرح » ةفاحصلا
 . بولطملا وحنلا ىلع ماعلا « ىأرلا » ليكشتل

 ىآرلاو ضراعملا ىأرلا نيب بذجلاو دشلاو ةضراعملا نإف ىرخآ ةيحان نمو

 ىف - اهب لوصولاو ةكرعملا حاجنإ لجأ نم - امهتاذل - نابولطم « ديؤملا

 ! بولطملا فدهلا ىلإ - ةياهنلا
 باختنالا قح ةارملا ءاطعإ وهو - هدعاوق ءاسرإ بولطملا ىأرلا نأ به

 هبأي ملف مالعإلا تالاجم نم لاجم ىأ ف وأ فحصلا ىف ىقلأ دق - الثم

 ىلإ لصي وأ حجني هارتأ .. دحأ هدينفتو هتشقانل مدقتي ملو دحأ هتضراعمب

 انونجم نآ سانلا سح ىف نوكيو ! نايسنلا هيطغيو هوتل تومي امنإ ! الك ؟ هفده
 ! دحأ هب هبأي ملف ذاش یارب مدقن قرخآ

 وه اذهف ‹ رمألا ئداب ف تدتشا نإو « ةضراعملاب ‹ ةكرعملا رودت نيح امأ

 ةوطخلا ىه هذهو « مهمامتها اهولويو ةيضقلاب سانلا لغشني نأ نامضلا

 لوح ةكرعملا رودت نأ - رمألا إدبم ف - ىفكيو ! حاجنلا قيرط ىف ىلوألا
 ةفلتخم رظن تاهجو كانه نأو ةشقانملل لباق عوضوملا نأ كلذ ىنعمف ! ىأرلا
 دارملا ) ةمئاقلا عاضوألا ناو - فعضلا ةياغ افيعض اهضعب ناك ولو - هيف

 ! شاقنلا لبقتال ةررقم ةيئاهن ةقيقح تسيل ( اهتلازإ

 نمف ةيئاهن ةقيقح سيلو شاقنلل لباق رمألا نأ وهو « دبملا ررقت دق مادامو

 نيديؤم اوناك ءاوس مهئارآ ءادبإب سانلا لكل حمسپ نآ یغبنی « ! ةيرحلا » باب
 ! رمألا ىلع مكحي نأ « ماعلا ىأرلل » حاتيل «ء نيضراعم وأ

 ةهجو ىلع رمتسملا حاحلإلا ىهو « ةيلاتلا « ةينفلا » ةوطخلا ىتأت ذئدنع

 ىف ايوق ناك امهم « ضراعملا ىأرلا نم ىجيردتلا ليلقتلاو ٠ ةبولطملا رظنلا
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 ئراقللليخي ىتح « ( ةفاحصلا ةرئاد جراخ ىأ ) ىجراخلا عقاولا ف هتقيقح

 ىآرلا وه حبصأ « بولطملا » ىأرلا نأو « لعفلاب تفخ دق ضراعملا ىأرلا نأ
 ىارلا بلغتيو«ءاحيالا اذه ريثأتب لعفلاب ةضراعملا تفخت ذئدنعو .. بلاغلا

 نيسمحتملا نم حبصاأو ةيضقلاب عنتقا دق « ! ماعلا ىأرلا » نإ لاقيو « بولطملا
 دق مهلك نيرخآلا نأ دحاو لك نظيف سانلا مامأ ةفئازلا ةآرملا عفرتو ! اهل

 ! ءاحيإلاب رخآلا وه عنتقيف ! وه الإ اضراعم وأ اددرتم قبي ملو اوعنتقا

 بوذت نأ ىبأت اهتضراعم ف ةباص ةلق - لاحلا ةعيبطب امئاد - ىقبتو

 وأ ‹ ةنيعم ةقيقح وأ نيعم إدبمب ىقيقح ناميإ نع ةئشان اهتضراعم تناك ءاوس

 ةلواحمب امإ « روصلا نم ةروصب اهنم صلختلا ىرجي هذهو .. رخآ ببس ىأل

 عيمج حلفت مل اذإ ةيندبلا ةيفصتلاب امإو ‹ ةعمسلا هيوشتب امإو « ءأرشلا

 ! اهفقوم نع اهينث ىف لئاسولا

 قوقحب اهيف ةارسملل بلوط ةرم لك ىف ةضراعملا تاحيص تعفترا اذكهو
 ىارلا ىقيو « نيح دعب تاوصألا تتفخو « تنيلوأ ةضراعملا تنال مث « ةديدج
 ىذلا « ىمتحلا روطتلا » هنإ ليقو « قافآلا ف ةيارلا عفترم هدحو « بولطملا »

 ! قيرطلا ف اهل فقي نم لك قحستس روطتلا ةلجع نإو « هارجم ذخأي نأ دبال

 اريثك ريغتي ملو ! ىدج عقاأو ىهامم رثكأ ةيلسم ةبعل نالربلا ةأرملا تلخد

 هوجو نم - اهنكلو « ةبولطملا « قوقحلا » ةيحان نم ةبعللا هذهب ةأرملا لاح
 ! كشالو اريثك تريغت - یرخأ

 اباوبأ تقرطو « ىتش تاراسم تراس دق كلذ ءانثأ ف « ةبضقلا » تناك

 .. ةديدج
 .. ميلعتلا قحب - اهل بلوطوأ - ةأرملا تبلاط
 . دودحلا قيضأ ف متي ىبروألا ىلهاجلا عمتجملا ف ةأرملا ميلعت ناك دقو

 نوبرملا ىتأيف مهروصق لخاد ىف مهتانب نوملعيف روصقلا باحصأ امأف
 اميلعت تانبلا نوملعيف رصقلا لخاد ىلإ تاملعملاو نوملعملاو تايبرملاو
 ! « روصق تاديس » نهنم عنصي « ايطارقتسرآ »

 امنإف .. تانبلا ميلعت ةيضق « ةيضقلا هذه فرعي داكيالف « بعشلا » امأو
 . ءشنلا ةيبرتو ىهطلا نونفو تويبلا ةرادإ - تويبلا لخاد - نملعتي
 نونف نم كلذ ىلإ امو ىوديلا جيسنلاو لزغلاو ةيشاملاو نجاودلا ةيبرتو
 . شاعملا
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 لقأو ةيئادتبا ةاحرم دنع نفقوتي نهرثكأ . سرادملا ىف نملعتي نم تاليلقو
 .. ضيرقلا نف وأ سيردتلا نف نملعتي نم لياقلا

 الو - لاجرلا نم دحأ لاب ىلع رطخي نكي ملف ماعلا هانعمب ميلعتلا امأ
 ! نوكي مايألا نم موي ىف هنآ ذئموي - ءاسنلا

 لمحتو جوزتتل ىه امنإ ؟ ملعلا ىلإ اهتجاح امو ؟ ميلعتلا ىلإ ةآرملا ةجاح امو

 . « ١ »تيب ةبر نوكتو ‹ عضرتو دلتو
 لعتشاف ناديملا اذه وحن بيهللا نم اتاسل تدم ةلعتشملا « ةيضقلا » نكلو

 عمةاواسملا ةيضق اهساسأ ىف تناك ىتلا - ةيضقلا تعستاو  ةكرعملا نارينب

 بترتو ‹ لبق نم اهل نكت مل ةديدج اداعبأ موي لك ف تلمشف - رجألا ىف لجرلا

 . قالطإلا ىلع لبق نم دحأ لاب ف نكت مل ةريطخ راثآ ةديدجلا ةعسوتلا هذه ىلع

 !؟ راثآ نم اهيلع بترتيامو داعبألا هذه لك مهسفنأ نيططخملا لاب ف ناك له

 ! كلذك كلذ نكي مل امبر

 هنم نوعيطتسي مهنأ نوفشتكي ديدج قفآأ ىلإ مهبرقت تناك ةوطخ لك نكلو
 نيدلا ميطحت وهو « ةظحل لوأ نم مهل حضاوف فدهلا امأ « ىمرلا ماكحإ

 ىتح « ةظحل لك ىف ةحاتملا لئاسولا لك ىهف لئاسولا امآو « ديلاقتلاو قالخألاو

 ! وتلا ىلع مدختستف ةديدج لئاسو حاتت

 فدهلا قيقحتل ادج ةلئاه لئاسو ميلعتلا ةيضق مادختسا مهل حات دقلو
 ةوطخ لك نكلو« ةبعللا » اوءدب موي مهنابسح ف اهلك نكت مل امير « بولطملا
 اهلريضحتلا ىلإ نوعراسيف ةيلاتلا ةوطخلل ةحاتملا تايناكمإلا مهل فشكت تناك
 ! نيرضاح مه اوناک تءعاج اذإ یتح

 ىبروألا عمتجملا ف ةضراعملل ةراثإ اياضقلا دشأ نم ميلعتلا ةيضق تناك
 لالخ ميلعتلا ناك دقف .. اهدشأ ىلع اهيف لجرلا ةيهجنع تناكو .. ىلهاجلا

 . هيف هعزانت نأ اهل ىغبنيالو ةأرملا هيف هعزانتال ‹ هدحو لجرلل اقح ةليوط نورق

 « ملعتلل اهتيلباقو ةأرملا لقع لوح « تايرظن » نورقلا لالخ تغيصو

 اساسأ حلصت ال ! هللا اهقلخ اذكه ! ملعتت نأ نكميال ةأرملا نأ اهتصالخ

 اهتيلقع بسانت ىتلا ةهفاتلا ةريغصلا ءايشألا كلت الإ ! مهفت ال ! ميلعتلل

 ٠١ « مالسالا ةقيقح نع دعب نيح ةريخألا نورقلا ف ةرظنلا هذه ىلإ ردحنا ىمالسالا عمتجملا نا ظحالي ‹

 ابروا ف ةارملا داسفإل اهنم اوذفن ىتلا ةرغثلا تاذ نيطايشلا ماما دجوأف .
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 ىلإ برقأ ىهف لافطألا لقعك ريغص اهلقع نأل ) ءشنلا ةياعر نم اهتعيبطو

 « اولقعي » ىتح ىلوألا مهتاونس ىف مهتيبرتل حلصأ یهف مث نمو«مهاوتسم

 امو ىوديلا جيسنلاو ىوديلا لزغلاو لزنملا نوئش ةرادإو ( ! لاجرلا مهالوتيف

 .. نونفلا نم كلذ هبشأ
 لالخ اهب صتخاف اهب هللا هابح ىتلا لجرلا ةيزم كلت ! الف .. ملعلا امأ

 .٠ نورقلا

 ايهت مل یهو اهل ینآو !؟ صاصتخالا اذه هعزانتف مويلا ةأرملا ءىجت وأ

 ؟ ميلعتلا ىقلتل الصأ

 ىوتست ذئدنعف ؟ تيب ةبر حبصتو جوزتت نأ دعب ميلعتلاب لعفت اذامو

 هلجأ نم اهمزليالو مايق ريخ ةلهاجلا هب موقت رمأ اذه نأ ذإ « ةلهاجلاو ةملعتملا

 تلان اهنأل اهيلع ةلهاجلا قوفتت دق لب « اهنم اريخ ةملعتملا هب موقت نلو « ملعلا

 نع اديعب اهتقو رطش ىضقت ىتلا ةملعتملل حاتيالام هيف ةربخلاو ةبردلا نم

 . بيردتلل ىلصألا ناديملا وهو « تيبلا
 اديدش ارثأت ارثأتم ناكو « كشالو ليطابألا نم ريثك مالكلا اذه ف ناك دقلو

 ةبسنلاب سنجلا اهيف لثمتي ىتلا ةارملا ىلإوءسنجلا ىلإ ةتمزتملا ةيسنكلا ةرظنلاب

 عباسلا نرقلا ف « ةفسالف » نأ دح ىلإ تلصو ىتلا ةرظنلا كلت « لجرلا ىلإ

 اهل سيل مأ حور ةارملل له : لعاستتف نأشلا اذه ف « فسلفتت » تناك رشع

 تناك اذإو ؟ ةيناويح حور مأ ةيناسنإ حور ىه لهف حور اهل ناك اذإو ؟ حور

 !؟ ىندأ ةجرد نم مأ لجرلا حور سنج نم ىه لهف ةيناسنإ احور
 كلت لك ىلع ىوتحملا هلك مالكلا اذه ف امئاق ناك قحلل ادحاو اهجو نكلو

 لغشي ناك - هلططخيو داري ناك ىذلا وحنلا ىلع - ميلعتلا.نأ وه « ليطابألا

 اهيف اهفقلتت ىرخأ تاهجو ىلإ اهلوحيو ةيساسألا اهتفيظو نع ةارسملا
 ! نيطايشلا

 ميلو لوقي امك ركاملا مهريبدتب مهاوم ىلع ثادحألا نوئشني دوهيلا له

 !؟ راک

 ضرعت ةرغث ىأ نم اوذفنيل نوصبرتيو ‹ ثادحألا نولغتسي مه امنإ ! الك
 امهم مهسفنأ دنع نم ثادحألا نوئشنيال مهنكلو « نييممألا » ةايح ف مهل

 ! نينسلا نم افولا وأ نينسلا نم تائم اوربد امهمو اوططخ

 ناك نيآ نمف ‹ لجرلا رجأ فصنب ةارملا تلغش ةيبروألا ةيلهاجلا نأ الولف
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 ميلعتلا نم اهتمرح ةيلهاجلا كلت نأ الولو ؟ ةيضق ةآرملل اوئشني نأ دوهيلل

 ميلعت لمشت ىتح ةيضقلا اوعسوي نأ دوهيلل ناك نيآ نمف اهل اناهتماو اريقحت
 !؟ داسفلا نم اوثدحأ ام لك اهميلعت قيرط نع اوثدحي مث ؛ ةارملا

 - مهلامعأب - ةصرفلا نوحيتب نيذلا مه « نييممألا » نإ ! الك

 ام كلت ةئطاخلا مهلامعأ الولو « مهروهظ بكريو راتخملا هللا بعش مهرمحتسيل

 ىف ناك امهمو « لغلا نم هبلق ف ناك امهم ‹ بكري نآ راتخملا هللا بعش عاطتسا
 . ريدتلا نم هلقع

 ول ډک ډک

 دجن مث ‹ رمألا لوأ ىف ةرئاثلا ةضراعملا دجنف ةآرملا ميلعت ةصق عم ىضمنو

 !دبم ف اليحتسم ودبي ناک ام یضمیو ادیور ادیور تفخت ةضراعملا هذه
 ! قيرطلا

 نع الماك اداعبإ ةأرملا دعبيال ميلعت ءاشنإب نوبلاطملا بلاط ةكرعملا ءدب دنع

 اهل عئشنآ دقف ! ليلق ريغ دح ىلإ - كش نود - اهدعبي ناك نإو  اهتفيظو

 ريبدت ف سورد اهيلإ افاضم « دالوألل ىطعت ىتلا مولعلا ىوحي « ىوسن » ميلعت

 ليصفقتلاو ةربإلا لغشك ةيوسنلا نونفلا ضعبو ءشنلا ةياعرو لزنملا
 ىذلا تقولا نيحي ىتح « قيرطلا ف ةوطخ درجم اذه ناكو « خلا .. ةطايخلاو
 . ةأرملا « ليجرت » متيو الماك ءاغلإ ةيوسنلا داوملا هيف ىغلت

 ىلإ بهذت ىتلا ةاتفلل ةماتلا ةيقلخلا ةنايصلا ريفوتب نوبلاطملا بلاط كلذك

 اهووذ اهعم بهذي وأ « رئاتسلاب ةاطغم ةلفقم ةرايس ىف دوعتو بهذتف « ةسردملا

 ! قيرطلا ىف ةنتفلل ضرعتتال ثيحب اهب نودوعيو
 ! ةحضاو كاذو اذه ىف ةمكحلاو

 ةبهاذلا ةاتفلا اوعفدو « ةدحاو ةعفد مههوجو نع اوفشك نيططخملا نأ ولف

 ىأف اهتثونأ نم لماكلا خالسنالل اهوعفد وأ  ةظحل لوأ نم جربتلل ةسردملا ىلإ

 ميلعت دض ةلمحلاو فراج ضراعملا رايتلاو  ةسردملا ىلإ هتنباب ثعبي ناك بأ
 !؟ قاسو مدق ىلع ةمئاق ةارملا

 اولسري ىتح ٠ قيرطلا !دبم ىف ةلماك ةنأمط رومألا ءايلوأ ةنأمط نم دبال

 رود نهعم انل نوكي - لعفلاب نبهذي نأ دعب - ذئدنعو ؛ ةسردملا ىلإ مهتانبب

 ! رود یأ
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 « لعاضتت ةيوسنلا داوملا تلظ « ١ »ءىطب ليوط ىدم ىلع .. ادیور ادیورو
 تانبلا نيب جهانملا برتقتو ! ىرخا ةجح ةيأب وأ .. ةاتفلا ىلع لاقثإلا مدع ةجحب

 !! ةلماك ةيلاجر جهانم .. رمألا رخآ ىف امامت ةقباطتم تراص ىتح نينبلاو

 دويقلا نم للحتت ةسردملا ةاتف تأدب ءطبلا سفنبو كلذك اديور اديورو

 ةرايسلا دعت ملف ! رمألا ًادبم ف - ةيانعب - اهيلع تضرف ىتلا ةمراصلا

 ىلإ اهب نودوعي وأ ةسردملا ىلإ اهنولصوي اهووذ دعب ملو « رئاتسلاب ةاطغم

 ! تيبلا

 نينبلا جهانم ىلع ةيوناثلا ةداهشلا ىلإ تايتفلا هيف تمدقت ىذلا تقولا ءاجو

 ناحتمالا ف تايتفلا تحجنف ! « ةزجعملا » تثدحو « ناصقنالو ةدايز الب ةلماك

 ! تالاحلا نم ليلق ريغ ىف مهيلع نقوفت لب « نينبلل الصا عوضولا
 ! بيرق نم أدهت مل - ةصاخ ةفصب ةفاحصلا ف - ةلئاه ةجض تثدحو

 ىهاه .. ملعتت نأ عيطتستالو مهفتال اهنإ اهنع متلق ىتلا ةاتفلا ىذ ىه اه

 ىه اه .. باعيتسالا ىلع ةردق لقأو ىتفلا نم ءاكذ لقأ اهنإ اهنع متلق ىتلا ىذ

 جهانمللالإ - قالطإلا ىلع تحلص نإ - حعلصتال اهنإ اهنع تلق ىتلا ىذ

 لب هيراجتف ىتفلا عم ناحتمالا تاذ لخدت ىذ ىهاه .. ةصلاخل ةيوسنلا

 ! هيلع یەفتت

 !؟ لاجرلا سنجاي متيأرأ !؟ نوملاظلا اهيأ متيأرأ ! ؟ نويعجرلا اهيأ متيأرأ

 !! نوبصعتملا اهيأ ! نورورغملا اهيأ

 نأ ىغبنيامف ١ برغلا ف لماكلا بارغتسالاب لبوق دق ةاتفلا حاجن ناك نّئلو
 ةردق نع قرتفتال ىملعلا ليصحتلا ىلع ةاتفلا ةردقف ؛ ةقيقحلا ف برغتسي

 ناك دقف انايحأ ةاتفلا قوفت امأ .. اهدهج اهيلوتو اهل صصختت نيح ىتفلا

 امنيب لزنملا ف راكذتسالل ةاتفلا عاطقناو « ةهج نم ىدحتلا حور ىلإ هعجرم

 ىف تايتفلا اهسرامتال طاشنلا نم ناولأب - عراشلا ف - نولوغشم دالوألا

 ! نيحلا كلذ

 ةضراعملا بناج « اهيبناج نم ةيلهاجلا اهتراثا امك - ةيضقلا تسيلو
 نم لك دنع ىوتسملا تاذ ىلع ليصحتلا ىلع ةردقلا ىه - دييأتلا بناجو

 نيسنجلا نم لك ةفيظول بسانملا دادعإلا ىه ةيضقلا امنإ « نيسنجلا

 دوهيلا رسي ةمكحلا تاذ ىلعو , 510۷ 010( 511۲۴ لوععملا ديكأ هنكلو ءىطب لوقي ىزيلحنا لثم كابه ٠ ١ ١
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 . ةيلقعلا هتردق نع رظنلا فرصب ىسفنلا هدا دعتساو

 ۳H0۴“ لرهجملا كلذ ناسنإلا » باثك ف ليراكک سیسکلآ روتکدلا لوقب

cet unconnuةيبرعلا ةمجرتلا نم ةثلاثلا ةعبطلا نم ٠١۹ - ۸ ص (  

 صاخلا لكشلا نم ىتأتال ةارملاو لجرلا نيب ةدوجوملا تافالتخالا نإ ,

 اهنأ ذإ . ميلعتلا ةقيرط نم وأ « لمحلاو محرلا دوجو نمو « ةيلسانتلا ءاضعألل

 حيقلت نمو اهتاذ ةجسنألا نيوكت نم ًاشنت اهنإ . كلذ نم ةيمهأ رثكأ ةعيبط تاذ

 هذهب لهجلا ىدأ دقلو .. ضيبملا اهزرفي ةددحم ةيشاميك داومب هلک مسجلا

 ىقلتي نأ بجي هنأب داقتعالا ىلإ ةشونألا نع نيعفا دملاب ةيرهوجلا قئاقحلا

 .. ةهباشتم تايلوئسمو ةدحاو ىوق احنمي نأو « ادحاو اميلعت ناسنجلا

 ايالخ نم ةيلخ لكف .. لجرلا نع اريبك افالتخا فلتخت ةآرملا نأ ةقيقحلاو

 قوفو .. اهئاضعأل ةبسنلاب حجيحص هسفن رمألاو .. اهسنج عباط لمحت اهمسج

 لثم نيلل ةلباق ريغ ةيجولويسفلا نيناوقلاف . ىبصعلا اهزاهجل ةبسنلاب ءىش لك

 . اهلحم ةيناسنإلا تابغرلا لالحإ ناكمالا ف سيلف . ىبكوكلا ملاعلا نيناوق

 اعبت نهتيلهآ نيمني نآ ءاسنلا ىلعف . ىهامك اهلوبق ىلإ نورطضم نحنف مث نمو

 نم ىمسأ ةراضحلا مدقت ف نهرود نإف « روكذلا ديلقت نلواحيالو نهتعيبطل

 . « ةددحملا نهفئاظو نع نيلختب الأ نهيلع بجيف « لاجرلا رود

 رثكأ ةيلقعلا ةردقملا ىلع تزكر - انلق امك اهيبناج نم - ةيلهاجلا نكلو

 ىلع انايحأ تقوفت لب ةاتفلا تحجن نيح نوضراعملا رسخف « رخآ ءىش ىأ نم

 فقتال ىتلا ةاتفلا ةردق لوح ةجضلا ةراثإ ف اونعمأو نوعفا دملا لاهو « دلولا

 ! ءىش لك ىف لجرلل ةماتلا اهتاواسمو « دح دنع

 بناج نم تريثأ دق ىسفنلا دادعتسالاو ةفيظولا ةيضق نإ ةقيقح

 عيزوت ساس ىلع ال ٠ ناهتمالاو ريقحتلا حورب تريثا اهنكلو « نيضراعملا

 لاق امك ةيناسنالا ىف ةاواسملا عم ةدحاولا سفنلا ىقش ىلع فيلاكتلاو فئاظولا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هلوسرو نيملاعلا بر

 « ۱ »۰ اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ »
a nemana kan rna 

 ١ ١ ءاسنلا ةروس« ] ١ [



 مكضعب یثنآ وآ رکذ نم مکنم لماع لمع عیضآأال ین مھبر مھل باجتساف »
 ۰ « ۱ ر ضعب نم

 مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحناف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نم »

 « ۲ »« نولمعپ اوناکام نسحأہ مهرجأ
 « ۳ ,« لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ »
 نع عافدلل ىدصت ىذلا قيرفلا نم لماكلا ضفرلا مضوم تناك كلذل

 ! ساس ريغ ىلع سرطغتملا لجرلا ةيهجنعب مهديدنتل اعضوم تناكو « ةأرملا

 ايش ىدجتس تناك هللا اهعرش امك حيحصلا وحنلا ىلع اهتراثإ نإ لوقنامو

 ءدبلا ذنم انيعم اهيجوت تهجوو « ةأرملا ةيضق » لوح تريثأ ىتلا ةماودلا ىف

 دق ىبروألا عمتجملا ف ةايحلا تناك ول هنإ لوقن امنإ « نيطايشلا ضارغأ مدخي

 اهنوريثي ةيضق نيطايشلا دجو امل ىنابرلا جهنملا ىده ىلع ءدبلا ذنم تراس

 . هولعف ىذلا ريطخلا وحنلا ىلع اهب نوبعليو
 ناك لهف انايحأ هيلع تقوفت وأ دلولا تواسو ةساردلا ف ةاتفلا تحجن نيحو

 !؟ ةيلاتلا ةوطخلا ف كش كانه

 ! ةعماجلا لوخدب - اهل بلوط وأ - تبلاط

 ريغ ىلع ةمئاق ةضراعملا ودبت امنيب .. ادج ايقطنمو ادج ايعيبط رمألا ودبيو
 ! ساس

 ةوطخ لك عم لبق نم تماق امك ةداتعملا ةكرعملا تماق دقف لاح ىأ ىلعو

 . ةقحال ةوطخ لك ف دعب نم تماق امكو ةقباس

 اهتردقم ىلع اليلد ربتعيال ةيوناثلا ةلحرملا ف اهحاجن نإ : نوضراعملا لاق

 ! ةيوناثلا ةساردلا ريغ رخآ ءىش ةعماجلاف « ةيعماجلا ةساردلا ىلع

 ةقيقرلا ةعيبطلا انه ىهو ) اهتعيبط بسانيال ىعماجلا ميلعتلا نإ : اولاقو
 ! روكذلا الإ بسانيال فاج ميلعت وهف ( ةفيطللا

 ةيعارو امأو ةجوز نوكتل « تيبلا وه ىعيبطلا ةاتفلا ناكم نإ : اولاقو

 نع اهل ةلطعملاو اهتعيبط نع دعبلا لك ةديعبلا ةعماجلا وه سيلو « لافطأ
 . ةساردلا ةدم لاوط اهتفيظو

 حبصت نيح اهيلإ اهتجاحامو ؟ ةيعماجلا ةساردلاب لعفت اذام اهنإ : اولاقو

 !؟ لافطأ مآو ةجوزو تيب ةبر
 ١ ١ « نارمع لا ةروس ] ٠۹١ [

  » ۲لحفلا ةروس ] ١۷ [  » ۳یذڈمرتلا هاور
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 .. ةرشع ةعباسلا وأ ةرشع ةسداسلا ف - ةداع - جوزتت اهنإ : اولاقو

 !؟ ةعماجلا ىلإ بهذت ىتمف

 .. ديلاقتلا فلاخي كلذ نإ : اولاقو

 - مهنأكو < اهلك تامجهلا هذهل .. « ةآرملا قوقح نع نوعفادملا » دمصو

 ! بسحف تقو ةلأسم اهنإ ! ةجيتنلا نوفرعي اوحبصأ دق - نآلا

 فاني كلذف ةظحل لوأ نم ةلماك مهقاروأ اوفشكيل اوناكامف نوططخملا اما
 ! اهلماكب ةبعللا داسفإب نيمق هنأ امك ١ بعللا « نف »

 مجحيف لبقتسملا ىف ةأرملا ةيضقب اولعفي نأ نوديري اذام نآلا سانلل نولوقيا

 ةيقبلاب نهسفنأ تايتفلا مجحت لب « ةعماجلا ىلإ مهتايتف لاسرإ نع ءابآلا
 ىرطفلا ىوثنألا ءايحلا ! ءايحلاو .. ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا نم نهيف ةيقابلا
 ! راتخملا هللا بعش هداسفإل ططخي ىذلاو هللا هقلخ ىذلا

 ! لوعفملا ديكأ هنكلو ءىطب .. ءىطبلا طيطختلل كلذ كرتي امنإ ! الك

 تتبثا امك ىعماجلا ميلعتلا ف اهترادج تبثتس ةاتفلا نإ : نوعفا دملا لاق

 نوككشت نوتمزتملا نويعجرلا اهيأ متنكو . ىوناثلا ميلعتلا ف لبق نم اهترادج

 عقاولا مكمزهف اهيف اهحاجنو ةيوناثلا ةلحرملا ف دالوألا مولع ىقلت ىلع اهتردق ف

 ةبسنلاب نيمهاو متنك مكنأ ادغ مكل نيبتيسو ! مكهاوفأ مجلأو مكتجح طقسأو

 طقف .. ىوناثلا ميلعتلل ةبسنلاب لبق نم نيمهاو متنك امك ىعماجلا ميلعتلل

 !؟ دعب هوبرجت مل ءیش ىلع نومکحت فیک ! اهتردقم تبثتل ةصرفلا اهل اوکرتا

 نأ « ةيديلقتلا » هتناكم ىلع ىشخي ! ةسفانملا ىشخي لجرلا نإ : اولاقو
 اقثاو لجرلا ناك ول ! صقنلا ةدقع اهنإ ! ةناكملا هذه دقفيف ةأرملا اهيف هسفانت
 كلت ! هتازايتما ىمحيل « ديلاقتلا » ىلإ اجلي هنإ ! ةسفانملا ىشخام هسفن نم
 ةأرملا رقتحت ىتلا ديلاقتلا ! لوزت نأ ىغبني ىتلا ةنفعتملا ةيلابلا ديلاقتلا

 ! مويلا دعب ةيدوبعال ! لجرلل ةدبعتسم اهلعجتو اهنهتمتو

 اهعنمي ىذلا امف .. اهتفيظو نع ةأرملا عنمتال ةيعماجلا ةساردلا نإ : اولاقو

 كرتتو جوزتت نأ تدارأ نمو ! تاونس عضب جاوزلا لجؤت طقف ؟ جوزتت نأ
 ! اهعنمي نمف ةيعماجلا ةساردلا

 عمسوتو اهكرادم عسوت - سكعلا ىلع - ةيعماجلا ةساردلا نإ : اولاقو
 ؟ تالهاج مكلافطا تاهمأ نوكت نآ نودیرتا ! اهتفیظو ءادآ ىلع اهنیعتف اهقافآ

1۴۷ 



 !؟ اهدالوأ ةيبرت نسحتف ةملعتم مألا نوكت نأ مكلريخلا سيل وا

 اهتعيبط بسانيام ةيعماجلا تاساردلا نم راتخت نأ نكمي ةاتفلا نإ : اولاقو

 ةقيقر ةاتفلا تسيلا .. بادآلا ةيلك ف بدألا سردتف « ةفيطللا ةقيقرلا »

 !؛ لايخلا عسويو رعاشملا ققري بدألاو رعشلا سيل وأ ؟ جازملا ةقيقر رعاشملا
 جرختتو !؟ مكيدل عنام ىأ .. ءاسنلا ببطتل بطلا سردتو !؟ مكيدل منام ىأف

 !؟ مكيدل منام ىأ .. تاتبلا ميلعتل ةسردم

 .. لولذريغ ةبقع - كلذ لك عم - تيقب نكلو
 . ةعماجلا ف نابشلاب تايتفلا طالتخا .. طالتخالا هانعم ىعماجلا ميلعتلا

 فرط نم - دحأ ركفي ملو ) .. ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا لوحي كلذ نودو
 ( ! تايتفلاب ةصاخ ةيوسن تاعماج لمع ف - نيضراعملاو نيديؤملا : ةيلهاجلا

 دقف .. مهلاثمأ ف نولوقي امك رسكلا ةبعصلا ةقدنبلا ىه ةبقعلا كلت تناكو

 ؛ طالتخالا ةيضق هجو ىف ديلاقتلاو قالخألاو نيدلاب قلعتلاب نوضراعملا ثبشت
 ىلإ ةياهنلا ف اوأجل مث « رمألا ئداب ىف طالتخالا نييزتل نوعفادملا لاتحاو

 ةمجاهم ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا ةمجاهمو  ةرهج مههوجو نع فشكلا
 . ناكمالا زيح ف ارما - رمتسملا قدلاب - كلذ حبصأ نيح ةحيرص

 ! قالطإلا ىلع ءىش ثدحي نل! اوفاختال : اولاق

 وج ف « ائيرب » اطالتخا هب طلتخت اهنإ ! وهل الو صقر ىف هب طلتختال اهنإ
 دلاولا وه ذاتسألا .. هرصبو هعمسو ذاتسألا فارشإ تحت « صلاخ ىملع
 ىوبرتلا هفارشإ تحتو « سردلا ةعاق ف ةاتفلاو باشلا الكل هجوملاو ىبرملاو

 ف نوشقانتيو ملعلا نوقلتي تقولا نم ةعاس ةاتفلاو ىتفلا سلجي ىهيجوتلا

 ردقأووجلا اذه نم رهطأ وج ىأف .. ةيركفو ةيعامتجاو ةيناسنإو ةيملع اياضق
 - وجلا اذه ف - هلرطخي ىذلا اذ نم !؟ قالخألا بيذهتو رعاشملا عفر ىلع
 رطاوخ نم ةرطاخ هلاب ف رطخت وأ قالخألا ىلإ ءىسي وأ بدألا ءىسي نأ
 !؟ داسفلا

 ! بيذهتلل ةادأ هتاذ طالتخالا نإ لب

 ةنشخلا ظافلألا مهنيب ىرجت فيك مهتاعمتجم ىف نابشلا ىلإ نورت الأ
 ظفلب ظفلتب نأ - تايتفلا ةرضح ف - مهدحأ ؤرجيأ .. ةجراخلا ظافلألاو
 ؟ جراخ

 ! سنجلا رطاوخ ىفنل ةادأ طالتخالا نإ لب
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 ةروص ىه - هنع ةديعب اهنأل - لجرلا سح ف ةآرملا ةروص نآ نورت الأ

 ةروص ىه - هنع ةديعب اهنأل ~- ةأرملا سح ىف لجرلا ةروص نأو ؟ سنجلا

 اياضقلاو ملعلا وج .. ءىربلا رهاطلا وجلا اذه ىف ايقتلا اذإف .. ؟ سنجلا

 اهنأ ىلع ةآرملا ىلإ رظنلا نع لجرلا فك ‹ ةيعامتجالاو ةيناسنإلاو ةيركفلا

 رومأ ف ةكيرش اهنأ .. ةناسنإ اهنأ .. « ةارما » اهنأ ىلع اهيف ركفو « ىشنا »

 تاقالعلاو سنجلا ساسأ ىلع لجرلا ف ريكفتلا نع كلذك ةأرملا تفكو .. ةايحلا

 .. ناسنإلاو كيرشلاو ليمزلا هيف تأرو « ةيسنجلا

 !؟ بيذهتلا كلذ نم دشأ سنجلل بيذهت ىآ

 ! ةلامثلا ىتح اهوبرشو .. ةمومسملا سأكلا « نويممألا » علتباو

 ةيقبلا نإف الإو .. اهلماكب ةبعللا داعبأ اوكرديل اوناكام نييممألا نأ كشالو

 ف ضوخلا نع مهدرت نأ ةنيمق تناك ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا نم ةيقابلا

 دض ةمئاقلا ةكرعملا لك عم « ةوطخ لوأ ذنم هتقيقح ىلع هوأر ول نسآلا عقنتسما

 اهتاذ ةرطفلا نإف « مهسوفن ف نيدلا باصأ ىذلا نهولا لك عمو « ةسينكلا

 ناك ايأ ةمالسلا اياقب نم ةيقب اهيف نوكت نيح نسآلا عقنتسملا نم رفنتل

 لعفلاب هيف تقرغ اذإ هيف ءاقبلا بذعتست لب « هنم رفنت دوعتال اهنكلو .. اهرادقم

 شيعت ىتلا ضرألا ةدودك حبصتو « ءىش اهنم اهل قبي ملو اهتمالس لك تدقفو

 ! نيطلاب اقوصل تدازو كنم تتلفأ اهجرختل اهب تكسمأ اذإ « نفعلا نيطلا ف

 ف مهوقرغأ ىتح ةوطخ ةوطخ مهنورجي « نييممألاب نيطايشلا راس كلذكو

 ! هيف ءاقبلا نوبذعتسي مهولعجو نسآلا عقنتسملا

 ةياهنلا نكلو .. ةعماجلا ف تايتفلا لوخدل ةبسنلاب اريثك ةكرعملا تمدتحا

 .ثادحألا ربس نماامقوتم ناک امك تناک

 .. با دآلا تايلك ف نهمظعم تاعماجلا ىلإ رمألا أدبم ف تاليلق تايتف تلخد

 . نيحلا كلذ ف تايتفلا ارجأ نه كش الب نكو

 ميطحت نكمملا نم ناكامف « تقولا نم ةرتفل « ايعيبط » اريس رومألا تراسو

 عم - ةلجعلا ف نوبغري مهسفنا نوططخملا ناكامو « ةدحاو ةعفد ديلاقتلا

 دسفت ةلجعلا نأ نوملعي اوناك ذقف - ةجيتنلا ىلإ لوصولا ف ةديكألا مهتفهل

 ىواعد ديؤتو « نيككشتملا نونظ قدصتو « سجوتلا ريثتو « اهلمكأب ةبعللا

 ميظع رش ريذن ةعماجلا ةاتفلا لوخد نإ ةظحل لوأ نم اولاق نيذلا « نيتمزتملا »

 . عمتجملاب لحي
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 نکو .. نهتولخو نهتنيزو نهتحار لجآ نم ةصاخ ةرجح تايتفلل ناكو

 ‹ ذاتسألا ةبيغ ف بالطلاب ندرقنيال ىكل تارضاحملا نيب اميف اهيلإ نعرهي
 ! « ءىربلا طالتخالا » هروضح ىف متي ىذلا

 ناكو .. لظت نأ اهنأش نم سيلو « ةروصلا هه ىلع لظت مل رومألا نكلو

 ! لظت نل اهنأ نوملعي نوططخلا

 , نيب اميف اهترجح ىلإ بهذت الف ًاكلتت تايتفلا « ًارجأ » تأ دب اديور ادیور

 ةيناث تءاجو .. ثيدح مث .. ةيحتب اهيلإ ىقلي نايتفلا أرجأ أدبو .. تارضاحملا

 سردلا نيب اهنرداغيال ةرجحلا ف تايتفلا ىقبي نأ داتعملا نم راصو .. ةثلاثو

 . ثيدحلا ىرجيو ةيحتلا ىرجت نآ داتعملا نم راصو .. سردلاو
 نيحلا كلذ ف ثدحتي نأ كلمي ىذلا اذنمف ! كش نود « اًئيرب » اثيدح ناكو

 تقولا كلذ ف - عيطتست « اهتأرج » نم نكي امهم ةاتف ىو ؟ ءیرب ریغ اٹیدح

 !؟ نيرخآلا مامأ هلبقتتو ءىرب ريغ اثيدح ىقلتت نأ -

 ! ديلاقت الو قالخأ الو نيد كانه نكي مل نإ « ءايحلا نم ةيقب

 ‹ اهيلع ءاضقلاو اهلتق ىلع نيطايشلا لمع ىتلا ىه ءايحلا نم ةيقبلا هذهو
 هقلخ ىذلا ىرطفلا ءايحلا اذه نم ءىش ةاتفلا دنع ىقب نإ اهلك ةطخلا حلصتامف

 ىثنأ هب زيمو ‹ لذبتلاو طوقسلا نم ةاتفلا ىمحي اجايس ةميلسلا ةرطفلا ىف هللا
 اهدسج ىف ةيسح ةمالع ةفعلل لعج امك « « ١ »ناويحلا ثانإ نع ناسنإلا

 ىسفنلا نيوكتلا نمال اءزج سنجلا قالخأ لعجف « ناويحلا ثانإ نع اهب اهزيم

 . ناسنإلا ىثنأل كلذك ىجىلويسفلاو ىجولويبلا نيوكتلا نم نكلو « هدحو
 اذه ىبأت اهيلإ سانلا نودوقيو دوهيلا اهدوقي ىتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا نكلو

 نأل .. ءايحلا ةيضق ىف وأ ةفعلا ةيضق ىف ءاوس « ناويحلا نع ىرطفلا زيمتلا

 ذئنيح مهنأل « نييمدآلا ةيمدآ نم ءىش ىلع ىي نأ ديريال راتخملا هللا بعش
 نأ نوضفريس .. هحلاصمل مهرخسيو راتخملا بعشلا مهبكري نأ نوضفريس

 . نيطايشلا اهبكرت ىتلا ريمحلا اونوكي
 ! ءايحلا ةلياق حبصتو « امئابح نم ىب ام صاختتل ةاتفلا ىلع متالمح اودرج كلذل

 اذه نم لوألا فصنلا ف ةروهشم تناك ةصق ىلإ ةيمالسالا ةيبرتلا حهنم نم ىناتلا ءزجلا ى ترشا « » ١
 سحلا نم انيعم ىدم تغلب املف ١ ةوطخ ةوطخ ةيناسنالا ىلإ اهنودرتسي اولظو « ءاملعلا اهسنأتساف  ءايحريغب امامت ةيراع  نالزغلا عم اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىتح اهتلوفط ذنم شيعت تناك ةاتم ىلع رثع ثيح « نرقلا
 ملاع ف شپعت یهو لبق نم هيلع تناک امع اھکولس ریغٹو . یرطفلا یٹنآلا ءایحب ~ ایئاقلت ¬ تسحا یرشبا

 . ںاوی
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 ةسيبح ! ديلاقتلا ةسيبح اهنإ اهكواس ىف ظفحت لازتام ىلا ةاتفلا نع اولاق

 نم ٠ اهسفن ف ةقثاو ريغ لازتام امنإ ! نورقلا لالح اللغ ىلا ةليوطلا دويقلا

 .. ةفئاخ اهنإ ! اتمارك هب لذأو اميلع لجرلا هسرام ىذلا ليوطلا ناطاسلا ربثأت

 . اهرصع شيعت نأ ديرتال امن ! رحأتلا ىعارزلا عمتحما ديلاقتب ةرثأتم األ
 !..اإ ..اعل ..اغإ .. لجرلل ةيواسم اهلعجو دويقلا نم اهررح ىذلا

 تحبصأو اهءايح تعلخ ةاتف لكل ميجشتلا تالمح اودرج هتا'ذ تقولا فو

 تاقيلعتلا بتكتو « ررحتلاب » ديشتو « روصلا رشنت تالجملاف .. ءايحلا ةليلق

 هلك اهنايح نم درجتت نآ اهتظحل نم تعاطتسا ول نأ ىنمتت ةاتف لك لعجت ىتلا

 نم وجنيال ةوهش ةرهشلاو .. سانلا نيب ثيدح عضومو ةفورعمو ةريهش حبصتل

 ةصاخ ةفصبو . كبر محر نم الإ - ءاسن وأ الاجر نرشبلا نم دحأ املج

 ؟ ةليمج ةاتفلا تناك اذإ فيكف .. مالعإلا لئاسو نم ةليسوب ةروصلارشن ةوهش

 ! تاليمحل اب امناد نوأدبي نيطايشلاو
 اولازا وأ اوباذا ىتح نرق فصن ةبارق نيطايشلا قرغتسا دقف كلذ لك عمو

 قالخالاو نيدلا نم ةيقابلا ةيقبلا اولازآ امك  ءايحلا نم ةيقابلا ةيقبلا

 . ديلاقتلاو

 .. ةعماجلا ءانف ىلإ سردلا ةرجح نم اعقوتم ناك امك ءىربلا طالتخالا دتما

 ىتح ‹ هدرفمب ىتف عسم اهدحو ةاتف هيف درفنتال .. رمألا لوا ءايحتسا لع

 « ارجأ » تمدقت مث .. نابشلا لبق نهسفنا تايتفلا نيب اهتعمس ميضتال

 اهعمريسملا وأ فوقولا ىلإ نابشلا ارجأ ةوعد تلبقف ءايح نهلقأ ىا « تايتفلا

 . عيمجللرهاظ بدأ ىفو « عومجلا نع ةلزع ريغ ف نكلو ءانفلا ف نيدرفنم ةظحل

 ىتحروركملا رظنملا ىلع دلبتت سفنلاو - رظنملا بالطلا دوعتي نأ الإ ىه امو

 لشمو ميقب ىح ناميإو ةيح ةديقع نع ردصت نكت ملام«هل اهتيساسح دقفت

 نيددعتم جاوزأ نيب رظنملا رركتي ىتح بالطلا دوعتي نأ الإ یھهام - ةداضم

 ىلإ جاتحيال ارسيمو ايداع رمألا حبصي ىتح ‹ نايتفلا ارجاو تايتفلا ارجا نم

 ! ةاتف لک همحتقتو یتف لک همحتقیف « ةارج »

 نأ - ءايشألا عئابط ف - دبالف ةيبلغالا وأ كلذك عيمجلا حبصي نيحو
 ! « مامألا » ىلإ ةديدج ةوطخ رمألا وطخي

 فورعملاب رمألا وه ةمأ ةيأ ىف ةيريخلا رايعم هللا لعج - اذهل - هنإ
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 رمؤيالو ركنملا نع اهيف ىهانتي الآ ةمأ ةيآ ىلع ةنعللا راثمو ؛ ركنملا نع ىهنلاو

 . فورعملاب

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك »

 . « «»  هللاب نونمؤت

 كلذ « ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل »

 اوناکام سئېل . هولعف رکنم نع نوهانتیال اوناک . نودتعی اوناکو اوصعامب
 . « ۲ »« نولعفي

 تكس اذإ امأ .. عسوتيالو دتمي الف فقوتي هثودح ؤت هنع ىهن اذإ ركنملا نأل
 ؛ افورعم ركنملاو اركنم فورعملا حبصي ىتح دايدزا ف لظيو < دادزپ هناف هنع

 .. هللا اهبتك ىتلا ةذعللا لحتو « ةايحلا دسفت ذئدنعو

 ايجانتيل ءانفلا نم ابناج ةاتفو ىتف ىحتني نأ ةداتعملا رومألا نم عبصأ دقلو

 نوكت بولق - لاحلا ةعيبطب - آادبتو! عومسم توصب اماع اثيدح اثدحتيلال

 بواجتت ىتلا فطاوعلا هذه ثيدح وه ىوجنلا ثيدح نوكيو .. بولق ىلإ ليمأ

 ! بولقلا اهب
 ! « ةئيرب » - نآلا ىتح - فطاوعلاو

 لخاد ف ةروصحم - نآلا ىتح - اهنأل نكلو .. ةئيرب اهتعيبط ىف اهنألال
 ىري نأ دعب دوعتي مل عمتجملا نأل .. قيرطلا ىلإ جرخت نأ عيطتستال ةعماجلا
 .. قيرطلا ةعراق ىف طالتخالا

 ةقبط ىه عمتجملا ف - امئاد - ةدساف ةقبط كانه تناك دقل

 رغ » طالتخالا اهنع فرعي هذهو « روصقلا باحصأ « نييطارقتسرألا »

 اهنأل ! ىلابتالو .. سانلا هاوفأ اهلقانتتو عمتجملا ىلع اهحئاضف رشنتو « ءىربلا

 ميقلاب ساسحإلا ةفيعض هيف قرغت ىذلا رجافلا فرتلا ريثأتب - امئاد -

 عمتجم ىف زيزعلا ةآرما ىلإ رظناو .. ةصاخ ةفصب ةيقلخلا ميقلاو « ئدابملاو
 عمتجم لك عم ةطقنلا هذه ف ىقتلي هنكلو فالتخالا لك فلتخم رخآ نامزورخآ
 نأ ىلابتالو ةشحافلاب اهتقبط ءاسن حراصت فيك اهيلإ رظنا .. خيراتلا ف فرتم

 نأل ‹ طقف « ايقبط » ابضغ بضغت امنإ .. « اهتحيضف » نع عمتجملا ثدحتي

 نك نإو « اهل كولمم دبع ىلإ اهتوزنب هجتت نأ اهنم ركنتست ةوسنلا ةنسلا

 ١» ١ « نارمع لآ ةروس ] ٠١١ [
 »  » ۲ةدئاملا ةروس ] ۷۸ - ۷۹ [
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 نم باش وأ لجر عم تناك ول اهيلع ضرتعيالو ‹ اهتاذ ىف ةوزنلا نركنتسإال
 ! « ۱ ر« اهتقبط »

 . ابح اهفغش دق . هسفن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما ةنيدملا ف ةوسن لاقو »

 نهل تدتعأو نهيلإ تلسرأ نهركمب تعمس املف ! نيبم لالض ىف اهارذل انإ

 هنربکأ هنیأر املف ! نهیلع جرخا تلاقو انیکس نهنم ةدحاو لك تتاو « ائكتم

 : تلاق ! ميرك كلم الإ اذه نإ « ارشب اذهام هلل شاح : نلقو « نهيديا نعطقو

 ام لعفي مل نئلو ! مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو ! هيف ىنذتل ىذلا نكلذف

 ! « ۲ »« نیرغاصلا نم انوكيلو ننجسيل هرمآ
 نم انب رم امك ميدق نم دوهيلا طلست تحت ابروأ ف ةقبطلا هذه تناك دقلو

 ىذ ابرلاو نيدلا ف اهنوعقويو « ةنيدملا ف فرتملا ءاغبلا اهل نورسيي « لبق
 . قيرطلا اذه نع مهتاورث نوبلسيو « ةفعاضملا فاعسضألا

 ررحت نيح عمتجملا تاقبط نم ىرخأ ةقبط داسفإل ةصرفلا مهل تحنس مث

 ءاغبلا مهل ترسيف « رسأ الب اهراف ابابش ةنيدملا ىلإ اوءاجو عاطقإلا ديبع
 احونس ةصرفلا تدازو ! هيلع ةنيمأ ةسراح « ةلودلا » تعضوو ىبعشلا

 ف اهلئاع اهرجه ىتلا ةأرملا تأدب نيح - لامعلا ةقبط - ةقبطلا هذه داسفإل

 ىف داسفلا راصف « ربخلا ةمقل ءاقل اهنضرع ف طرفتو عناصملا ف لمعلل دفت فيرلا

 . لانملا بيرق ةقبطلا لخاد

 معمتجملا ف دوهيلا عماطم ققحيل نكي ملو « ايفاك نكي مل كاذو اذه نكلو

 . « روطتملا ىعانصلا عمتجملا » ديدجلا

 وأ ةدئابلا ةيعاطقإلا ةيطارقتسرألا ءاوسس - « ةيطارقتسرألا » نإ

 دسفت نأ - اهداسفب - ميطتستال - ةئشانلا ةيلامسارلا ةيطارقتسرألا
 ةنجاسملا اهتالفحو اهروصق ىف ةلوزعم - امئاد - اهنأل « هلك عمتجملا

 ىف اهاودع عنمتو ‹ ةعلطتملا نويعلا نم روصقلا كلت لخاد ف ىمتحت « ةصاخلا

 ںوصقلا لخاد الإ لمعتال « ةيقبط » اهتموثرج نأل « سانلا نع هتاذ تقولا

 ! روصقلا باحصأ الإ ىدعتالو

 - ماودلا ىلع ديازتيو ليلق ريغ اددع اوناك نإو - لامعلا ةقبط داسفإ امأ
 ةرقتحم ةقبط - دعب - مهنأل ‹ ديدجلا عمتجملا دسفيل ذئموي نكي ملف

  » owنارقلا لالظ « ىف تايآلا ررسفت رظنأ «

(YY فسوي ةروس ] ١ « ۲ « 
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 ةقبطلاو ىطسولا ةقبطلا : نيتيولعلا نيتقبطلا اتلك اهيلإ رظنت « ةاردزم

 تغلب امهم اهريغ ىلإ ىودعلا اهنم لقتنت الف لاعتو ءاردزا ةرظن ةيطارقتسرألا

 . داسفلاو لذبتلا نم اهتاذ ف ىه

 عمتجملا ف ةئشانلا ةديدجلا ةقبطلا داسفإ وه تاذلاب بولطملا ناك دقلو

 عمتجملا كلذ ف - لقألا ىلع ايرهاظ - رومألا ريست ىتلا « ىلامسأرلا
 . ةطسوتملا ةقبطلا ىهو « ديدجلا

 « ايجيردتومنت عشانلا ىلامسأرلا عمتجملا ف ةئشانلا ةيطارقميدلا تناك دقل

 ةقبطلا : ةديدجلا ةقبطلا هذه ةديازتم ةروصب زربت اهومن ءانثأ ف تناكو

 افيعض اهدوجو ناك وأ ‹ ىعاطقإلا عمتجملا ف دوجو اهل نكي مل ىتلا « ةطسوتملا

 . هب ەبۇيال
 ىه حبصت ىكل لضانت ةديدجلا ةقبطلا هذه تناك ةيطارقميدلا لظ فو

 ىلع هب اوغطو لبق نم هب اولقتسا نيذلا نم ناطلسلا عزنتو « ةمكاحلا ةقبطلا
 . « ١ »لاومألا باحصأ ءاينغألا مهو « بعشلا »

 ‹ ةقبطلا هذه نم اهتيبلاغ نوكت نأ اديور اديور هجتت ةيباينلا سلاجملا تناك

 ىلإ شانلا فظوملا نم « ةديدجلا اهتروص ف ةلودلا ىفظوم مظعم اهنم ناكو

 هجوت ىتلا ةفقثملا ةقبطلا ةماع ةفصب اهنم ناكو « ءارزولاو تارازولا ءالكو

 ةيقلخلاو ةيسايسلاو ةيركفلا هتاهاجتاو هتامامتها هل ددحتو عمتجملا راكفأ

 ةذتاسأو سرادملا وسردم ةصاخ ةفصب اهنم ناكو « « ۲ »خلا .. ةينفلاو

 . ديدجلا عمتجملل ليكشتلاو ةيبرتلا زاهج ىأ « تاعماجلا

 ‹ ةيلامسأرلا ةيطارقميدلا لظ ف مكحلل ةديدجلا ةادألا ىه تناك راصتخاب

 . ةادألا هذه نم ىقيقحلا ديفتسملا ناك ايأ

 نإف « تاذلاب ةقبطلا هذه داسفإ نم نيططخملا طيطخت ىف دبال ناك كلذل

 اهيف كشال ىتلا هتدئاف مم - لامعلا ةقبطو ةيطارقتسرألا ةقبطلا داسف

 ىذلا ديدجلا عمتجملا داسفإ ف بولطملا رودلا ىدؤيل نكي مل - دوهيلل ةبسنلاب

 ١ ١ « لبق نم دوجو اهل نكي مل ةريثك اقوقح كلان ةطسوتملا ةقبطلا نأ دعب اميف ةيطارقميدلل انثحب نم ىرنس «
 راتسلا ءارو نم ةمكاحلا ةيلامسارلا دي ل لظ ىقيقحلا ناطلسلا نكلو .

 هذه اومدختسا دوهيلا نا كلذ « راتسلا ءارو نم عمتجملا ل راكفألا ليكشت ىلع دوهيلا ةرطيس اذه ىفنيال « ١ ١

 فرابكلا مهئاملع دي ىلع اهراكفا اوممس نأ دعب ١ مه اهنوديري ىتلا ههجولا ىلإ بعشلا هجوت ف ةفقثملا ةقبطلا
 . تاهاجتالا عيمج
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 ربكألا رودلاب موقت ىتلا ةطسوتملا ةقبطلا دسفت نأ الإ. هلمكأب هداسفإ داري

 رهاظ ف - اهدي ف ىتلاو ‹ عمتجملا اذهل ةرهاظلا ةروصلا مسر ىف رطخألاو

 . ناطلسلا ديلاقم - لقألا ىلع رمالا

 وأ « ةقبطلا هذه دارفأ نم ريثكلا جيرختل ىسيئرلا ناكملا ىه ةعماجلاو

 .. كانه نم داسفلا ادبي نأ ىلع زيكرتلا ناك كلذل . ريدقت لقآ ىلع مهنم نيزرابلا

 . ءاجرألا عيمج ف رشتني كانه نمو
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 ناک هنکلو « ةعماجلا راوسأ لخاد یرجی لازیام » ءىربلا » طالتخإلأ ناک

 تادب دقف « هتءارب ىلع ةياهنلا ف ىضقت ىتلا ةموثرجلا هئاوطا ىف لمحي

 ضرفت ىتلا راوسألا لخاد راصحنالاب قبضت ةصاخلا تاقالعلا هذه تأ دبر

 . ءىرب ريغ هتعيبطب وه عضو ىلع ةعنطصملا ةءاربلا

 .. قيرطلا ىلإ جرخيو عضولا « رجفتي » نا دبال ناكو

 ءانب نم نوجرخي تانبلاو نينبلا نم اجاوزأ یری نآ دوعتی عمتجملا ذخأو

 ءابحلا لقيو بدألا فخي مث ؛ رمألا لوأ رهاظ بدأ ف نيبحطصم ةعماجلا

 ناعرس هنإف ةديدجلا ةعدبلا هذه ف عمتجملا كلذ ىار ناك ايأو .. جيردتلاب

 تناك ىأ ) ةنجهتسم ةكرح ىري نأ الإ ٠ ههابتنا ريثت دعت ملف اهيلع هسح دلبتام

 ناك ىتلا تاكرحلا ىلع شح هسح دلبتف داع هنكلو ! قيرطلا ف قئال ريغ ارم -

 ليج ديدجلا ليجلا اذه نأ ىلإ - ةطاسبب - اهازعو « لبق نم اهنجهتسي

 ! ديدجلا » ممتجملا

 تايتفلاو نايتفلا نيب تاقادصلا .. عمتجملا « تاقادصلا » تألمو

 '“ كش كلذ ف له - ةئيرب تاقادص

 .. هيلإ ةحارلاو رخآلا ىلإ ليماب امهنم لك سحا .. ةليمزو ليمز

 ىتلا رومألا ىلع ضارتعالا الإ مه مكل سيلا ! نوتمزتملا اهيا مكليو

 ° بحلاو ةدوملا ىلع ديعسلا تيبلا ىنبي نأ نوديرت الأ ضارتعالا بجوتستال

 لضفألا نم سيلا إ بيرق امع ديعسلا جاوزلا امهنيب عمجيس ةاتفو ىتف ناذه
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 ةليل الإ طق اهري مل ةاتفب هل ىتؤي نأ نوديرت مأ ؟ ةدوملا مودتل افراعتي نأ
 الو اهلكش نع اًئيش فرعي الف وه امأ « اهتبجعأف . هتخا وأ هما اهتأر « فافزلا

 !؟ رومألل اهترظنالو اهتفاقتالو اهعابط

 سيلآ ؟ هرايتخا ىف كراشتو اهتايح كيرش فرعت نأ اهقح نم سيلا ؟ ىهو

 وآ اهابأ بجعأ هنأل ‹ ةظحللا لبق هفرعت ال لجر ىلإ اعيب عابت نأ ملظلا نم

 نم سيلا ؟ هل بلق ال ایساق اظف نوکی دقو  هاجو لام بحاص ناک وأ « اهاخأ

 فشكت ىتلا .. ةئيربلا ةقادصلا .. ةقادصلا قيرط نع هيلإ فرعتت نأ لضفألا

 !؟ عابطلا فلؤتو عئابطلا نع
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 . طالتخالا نع اديور اديور بهذت « ةءاربلا » تأدب مث

 اهنأ ىلع نيحلا كلذ ف اهيلإ رظني ناك ىأ .. ةنيشم ثداوح عقت تادب

 ! هنیشم
 ! ثدح اميف ببسلا وه سيل هنإ . طالتخالا نع نوعفادي نوعفادملا ىريناو

 . « ررحتلا » ةبرجت اهنإ ! اياحض اهل نوكيت نأ دبال ةديدجلا ةبرجتلا ىه امنإ

 ةفصب ةاتفلاو .. ةيلابلا ديلاقتلاو ةقيتعلا دويقلا نم امهيلك ةاتفلاو ىتفلا ررحت

 تعقو ادإف .. ةيلابلا ديلاقتلا هذه ءبع اهيلع عقي ىتلا ىه تناك دقف ١ صخا

 شيعي بابشلا ناك ىذلا ليوطلا تبكلل لعفلا در كلذف ةنيشم ةثداح كانه وأ انه

 اوعفرتالف « ةصاخ ةفصب ةاتفلا اهيف شيعت تناك ىتلا ةملاظلا دويقللو « هيف

 قوف اهنومخضتو ةيدرفلا ثداوحلا هذه نولغتست نوتمزتملا اهيا مكتريقع

 حبصي نيح ميقتستو رومألا ادهتام ناعرسو ٠ ةئراط تاوزن اهبإ ! اهتقيقح

 ديلاقتلا راتأو ٠ ةيضاملا تبكلا راثآ لوزتو ٠ عمتجملا ف ايدام ائيش طالتخالا

 - ةديدجلا هبرجتلا تلعجو . ناردجلا لخاد اليوط ةاتفلا تنجس ىتلا ةيلابلا

 ىعرن نأ دبال ' مادقألا صعب كلد لجأ نم لزتف اهرهبت - ررحتلا ةبرجن

 حايصلا اده نم الدب ١ ميوقلا قيرطلا ىلإ ىنسحلاب اههجونو ٠ ةديدجلا ةبرجتلا

 ' نوتمزتملا هب حياصتي ىذلا غرافلا

 يعفا دملا توص تفخيو . ةنيشملا ثداوحلا رثاكتتف هقيرط فل نمزلا ىضميو
 نم الو اهؤاعدأا لوبقملا نم دعي ملو هتءارب دقف دقف ١ ءىربلا طالنخالا نع

 ' اهقيدصت نكملا

 عمادن وأ ةقيقح اهديرن انك له ' ةعجر ريغ ىلإ ةءاربلا كلت بهذتلف .. نكلو
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 دقو .. ديصلا ىتأيل هانعضو ىذلا فيزملا معطلا ىه تناك امنإ ! نيصلخم اهنع

 !* ۾ ١ «فينزتلل دعب انتجاح امف .. ءاج

 دمت بهللا ةنسلأ تناك .. ءانثألا كلت ف ثدحت تناك ةريثك « تاروطت » نكلو

 . ةديدج تالاجم ف ةديدج ءابشأ قرحتل ادم

 . ميلعتلا قح دعب لمعلا قحب - اهل بلوط وأ - ةارملا تبلاط
 ؟ رومألا رس بقرب نمل كش كلذ ف ناك لهو

 نم .. ءايلا ىلإ فلألا نم امامت لجرلا طخ ىلع تملعت دق ةاتفلا ىه هذه

 هذه نم ةلحرم لك ىف « اهترادج تتبتأ ءو . ةعماجلا ىتح ىئادتبالا ميلعتلا
 !؟ لمعي امك لمعتال اذاملف .. نايحألا نم ريثك ف لجرلا ىلع تقوفت لبءلحارلا

 '؟ عنمي ىذلا ام

 '؟ ديلاقتلا ؟ قالخألا ؟ نيدلا

 ف ريسلا نع اهدصيل ةارملا هجو ىف اهلك تاراعشلا هذه « لجرلا » عقر دقل
 .. قيرطلا اذه

 ةيديلقتلا هتناكم ىلع ىشخي لجرلا نإ ةرم لك اولاق امك نوعفا دملا لاقو
 نأ دعب هل ىقبتملا ديحولا هناديم ف هل ةأرملا ةسفانم ىشخيو . ى ديلقتلا هزيمتو

 لينل ةأرملا هتضاخ ىذلا « رملا , حافكلا لعفب نيدايملا ميمج ىف ه درفت ع ىلخث

 روطتلا » ىطخ نأل .. ىبأ مأ ىضر كلذك ناديملا اذه ع ىلختيسو .. اهقوقح

 ميلستلا ىلع ةياهنلا ف هربجتس « ىمتحلا
 كلت عفرب لظو  ةلوهسب لاجملا اذه ف هدرفت نع لزانتي مل لجرلا نكلو

 .. نأديملا اذه ف هب قاحللا نع ةأرملا دصي نأ اهب لواحب تاراعشلا

 ؟ ديلاقتلاو قالخألاو نيدلاب هقيقح نمؤي ناك له
 ! ديفم حالس هنأ نظي نيح ةكرعملا ف همدختسي حالس درجم وه امنإ ' الك

 ىصقأ ةحناسلا ةصرفلا نولغتسب ىرخأ ةرم اولخد نيطايشلا نكلو

 . لالغتسا نم نوعیطتسیام

 ىلع . ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا ىلع افراج ادقح ةأرملا تلق ى اوريشيل اولخ د

 ليبس ف فقب ىذلا نأو ١ ةعورشملا اهقوقح وه ةأرملا هب تلاطت ام لك نا ساسأ

 ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا . ةتالتلا ءادعألا ءالؤه وه قوقحلا هذهل اهلين

 لل ىه ىه تمدحنسا دقف . ايئاح تيقلاو ايروأ ق امامت تيلب دق ء ءیرتلا طالتحالا ١ ةناوطسا نأ معر ١ ١ ١

 ' دعب اميه يمالسالا قرشلا
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 . حيرتستو اهقوقح ةأرملا لانتل « ةعجر ريغ ىلإ نذإ اهعيمج بهذتلف

 . داري رمأل اذه ناكو

 اهنم ىه خلسنتل ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا دض اهردص جارحإ داري ناك

 داسقإل ديحولا نامضلا وه كلذ نأل « دعب اميف اهيلع اهءانبأ ىبرت ال مث  الوأ

 ! هيف ةعجرال اداسف عمتجملا

 لجرلا داسفإ قيرط نع عمتجملا داسفإ ةلواحم لبق نم نوططخملا برج دقل

 ةرتف ل دسف امهم باشلا نإ .. ةبولطملا ةروصلاب ةبرجتلا حجنت ملف هدحو
 قالخألاو نيدلا ئدابم نم هتلوفط ف هما هل هتنقلام ىلإ دوعی هنف هبابش

 نم اهاقلت ىتلا ميقلا كلت ىلع اهسسا ةرسا سسؤي ذخا اذإ ىتح  ديلاقتلاو

 . ديدجلا راسملا ىلإ هليوحت ىف هبابش ىف اهيف تلفنا ىتلا ةرتفلا حلفت ملو « لبق
 كلت اهلافطأ نقلتال ىكل اهتاذ مألا داسفإ نم دبال هنأ اوكردأ ذئدنعو

 ةليوطلا ةريسملا كلت اهب اوراسو .. نيطايشلا تاوطخ لقرعت ىتلا « ئدابملا »

 وأ اهعنمت لازتام - زجاوحلا اياقب وا - زجاوحلا نكلو « داسفلا قيرط ف
 نيدلا نيبو ةارملا نيب ةيماح نذإ ةكرعملا نكتلف .. قيرطلا ىلع اهتاوطخ ءىطبت

 اهنم ةلماك ةعانم ف نوكت ىكلو « اهسفنب اهمطحت ىكل ٠ ديلاقتلاو قالخألاو
 ىتلا ةماسلا روذبلا كلت مهسوفن ف رذبتالف .. لافطأ تاذ امأ حبصت نيح
 ! قالطإلا ىلع ءىش نم هركي ام دشا ء راتحلا هللا بعش اههرکب

 ةطخلا نم ايسيئر اءزج لمعلا ناديم ىف ةارملا ماحقإ ةلأسم تناك دقل

 . ةريرشلا

 نايتف نيب تاقادصلاو طالتخالا ةعاشإو « ملعتتل تيبلا نم اهجارخإف

 ميطحتو « ىقلخلا داسفلا نم ردق ىلع عمتجملا ديوعتو « اهتايتفو ةعماجلا
 ! ةيافك سيل هنكلو  كشالو ديفم كلذ لك .. هلك كلذ عنمت تناك ىتلا ديلاقتلا

 لازامو « عمتجملاو ةرسألا ف لجرلل ةعضاخ - ام ردقب - ةارملا تلازام

 قوعي اقئاع - لبق نم ناك امل ةبسنلاب هتلابض ىلع - عوضخلا نم ردقلا اذه

 نم ءىشب وأ « نولوقي امك هتينانأب - لجرلا نأل « داسفلا نم ديزم نع ةارملا
 نأ ديريو«ةأرملا تالاجم عيسوت فل ضراعي - عافدنالا مدعو ريكفتلاو لقعتلا

 . نيطايشلا تاوطخ قوعي هلك كلذو ‹ اهدالوأو اهتيببو اهتفيظوب اهطبري

 لك نيططخملل متيل  لجرلا ةرطيس نم ايئاهن ةارملا جارخإ نم دبال ناك كلذل
 . نودیریام
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 « لقتست و ةأرملا لمعت نأ نم لعفأ ةرطيسلا هذه رسكل ةليسو نم لهو

 ؟ لجرلا نع ايداصتقا
 اهل نكي مل انلق امك ةلماعلا ةقبطلا نكلو ١ عناصملا ف لبق نم ةارملا تلمع دقل

 هتدئاف مغر - ةقبطلا هذه ىف ىقلخلا داسفلاو .. عمتجملا هيجوت ف نزو

 امك دبال امنإ ٠ ةبولطملا ةرمثلا ىتؤيالو هدحو ىفكيال - نيططخملل ةيئزجلا
 . ديدجلا عمتجملا ف ةديدجلا هيجوتلا ةادا . ىطسولا ةقبطلا داسفإ نم انفلسأ

 ف لابخلا اوريثي نأ نوديري مهنإ لاحلا ةعيبطب نييممألل نوططخملا لقي ملو

 امو - اهتفيظو نعو اهتيب نع اهداعبإو ةملعتملا ةأرملا ليغشتب - مهفوفص

 مهل اولاق امنإ ‹ مهتلفغ نم مهوظقويل مهتبعل نع مهل اوفشكي نأ نكمملا نم ناك

 سانلا هيضر هليبس ذخأي نأ دبال هنإوإ« ىمتح » روطت هنإو ! « روطتلا » هنإ
 نأ ىغبني اهنإو « ىعيبطلا » اهقح اذه نإ اهل اولاق دقف ةارملا امأ ! هوبا ما

 . هلجأ نم حافكلا ف لذاختت الو هنع لزانتت الو هب ثبشتت

 ! « عمتجملا » ىلإ جرختو اهتيب رجهت ىكل ءارغالا لئاسو لكب ةأرملا تيرغاو

 اهل ناهتما وه ءشنلا ةياعرو ةمومألاو ةيجوزلا ةفيظو ىلع اهسبح نإ اهل ليق

 نع عمتجملل ليطعت هسفن تقولا ف وهو  اهتقاطل ليطعتو اهتماركل رادهإو
 ! ناردجلا ءارو سيبح هفصنو مدقتي نأ ممتجملا ميطتسيامف ١ مدقتلا

 ىلع موقتل هنم ةينانأ فئاظولا هذه ىلع اهسبح ىذلا وه لجرلا نإ اهل ليقو

 روثت نأ ىغبني ةظحللا هذه ذنم اهنإو ! « عمتجملا ١ رومأب وه درفنيلو ؛ هتمدخ
 . اهمارتحا هيلع ضرفتو . هدح دنع لجرلا فقتو  نيهملا عضولا اذه ىلع

 « لمعت نأ وه هلك اذهل ةليسولا نإو .. عمتجملا رومأ ف ةكراشملا هيلع ضرفتو

 هتسرطغو هتينانأ نع لزانتیف ‹ ءیش لک ف امامت هلتم حبصت لمعت نیح اهنإف

 ! اهمرتحيو

 فئاظولا هذه ةأرملل صصخ ىذلا وه - لجرلا ال - نيدلا نإ ليق الو

 ‹ سوقنلا ىلع هناطلس لوزي نأ اهسفن ةرارق ف تنمتو . نيدلا ىلع اهترئات ترات

 ةبراحمل نيطايشلا اهدنج كلذبو .. اهيلإ وبصت ىتلا اهتناكم ذخأتو ىه ررحتتل

 .' صالخإب هبراحتو ١ ةسامحب هبراحتم ١ صاخلا اهباسحل هبراحت « نيدلا

 ةثشنت نامضل ٠ نيدلا نع « مألا ١ داعبإ نم نوديريام نيطايشلل ققحتبف
 . هامح نع اديعب ةلبقملا لايجألا

 . نييممألا ءامد ف مسلاك ترسو  اهلعف ةثيبخلا ةبعللا تلعفو
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 نيدلا ىلع تدرمت امك « لجرلا ةماوق ىلع تدرمتو ايداصتقا ةأرملا تلقتسا

 . دویقالو طباوض الب - اهل دیرآ امك - تتلفناو .. ديلاقتلاو قالخألاو

 . اهبناوج لك نم ةحاتملا ةصرفلا زاهتنا ىلإ نيطايشلا ع راسو

 ىربكلا ةدقعلا تلحنا نأ دعب « ةنيزلا تويبو ءايزألا تويب طشنتلف نآلاف

 . « ١ ءداسفلا ىطخ عيطبت تناك ىتلا

 ةنيز نم اهيفام مغرب - ام دح ىلإ ةرتاسو ةليوط لبق نم سبالملا تناك دقلو
 طشنتلف ةصرفلا تحنس دقو نآلاف . حوضفم لكشب ةأرملا « نتافم » زربتال -

 هذه نع اديور اديور فشكت ىتلا « تادوملا » جارخإ ىف ءايزألا تويب

 . قاطن عسوأ ىلع رمألا رشنل ةفاحصلا اهعم طشنتلو« نتافملا »

 فحصلا ىف ةأرملاب صاخ نكرو « ةارملاب ةصاخ تالجم كانه نكتلف

 ىذلا دحلا ىلإ ايرغم « ةدوملا » نع اهتيدح نكيلو ١ ةصصختملا ريغ تالجملاو
 . ءايحلا ةدقع تلحنا دقو ةصاخ « هئارغإ ةمواقم ف طباوضلا حلفتال

 ةرئات ربثتال ىتح ادج ةظفحتمو ادج ةبذهم تناك ىلوألا ثيداحألا نأ كشالو

 فيك ؟ كجوز ةبدم ىلع نيظفاحت فيك : الثم انلقول اذام .. لاجرلا نم نيتمزتملا
 نم ةعومجم ةنتفلا ىلع ثعبت ىتلا موسرلاب انة راو ؟ كجوز رظن ف ةقينأ نيدبت
 بحب ظفتحت ىح !هتقاشرو اهتقانأ ىلع ظفاحت ىكل ةجوزتملا ةارملل حئاصنلا

 !؟ هلجأ نم هتجوز لمجتت نأ لجرلا هركي لهو “ اهنع درشي هلعجتالو اهجوز
 !دبم ف طقف ةيطغتال هانمدختسا ليقث ظفل وهف .. جوزلا ظفل فذحنلف '. مث

 مويلا دعي مل هنإ مت لاجملا اذه ىف الصا بيصن هل نوكي نأ ديرنامو .. رمألا
 صاخلا اهبسك نم - عيطتستو .. ايداصتقا ةارملا تلقتسا دقل .. رطيسملا وه

 مكحتي دحأ الو « اهيلع جرحي دحأ ال ء ةنيزلاو سابللا ىلع قفنتام قفنت نأ -
 ! اهتافرصت ف - هلامب -

 اهيلإ رظنيلو .. ةليمج نيدبت فيك .. كتقانا ىلع نيظفاحت فيك ٠ طقف لقىلف

 ‹ قيرطلا ف اهتقاشرو اهتقانأب ةرئاس اهنإ ! اهجوز ريغ وأ اهجوز ! رظني نم

 ' لاہجلاو ةقانألا ىلع طنف ثحن اننإ . ضرعيلف ءاش نمو رظنيلف ءاش نمو

 ةحارص رثكأ نكلف مث

 ° اهيف اذامو ! معن ' لجر ىآ « لجرلا » رظن نيبذجت فيك ٠ لقنلف

 نوبسكي افعاضم ابسك اهنم نوبسكي دوهيلاو . ةنيرلا تريب كلدكر ةيدوهي اهلك ىركلا ءايرألا تويب ` ١
 سیممألا عمتحم ل مسلاكک داسفلا نایرس ںویسکیو یرحألا تاعالا اهردتال ةيلايح احابرأ
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 تاقيشرلا تارباعلا نيب نم راتخيل لجرلا رظن « بذجني » نأ ىغبني الا

 '“ هتايح ةكيرش نوكت امبر ةدحاو تاقنأتملا

 لك لوقن نأ نم اننكمي عضو ف نآلا نحنف ةحارص رثكأ نكنلف .. مث

 . راتس ریغبو .. دیرنام
 ناتسف اذهو .. قاسلا لامج فشكي ناتسف اذه - ةحارص - لقنلف

 نييعجرلا نم تومي نأ دارأ نم ادمك هظيغب تميلو « ١ ءردصلا نتافم فىتكي

 ! ءارولا ىلإ ةعاسلا براقع اوعجري نأ نوديري نيذلا نبتمزتملا

 زربت نأ ىه ىلوألا اهتمهم نأك ! قيرطلا ف ةجئاه ةنتف ةأرملا تجرخو

 ! قيرطلا ف ةموهنم نيع لكل اهنتافم

 بالط ىلع اروصقم دعي ملف < عمتجملا ف « تاقادصلا » قاطن مستأو

 راع ةوطخ درجم هذه تناك امنإف « رمألا لوأ ىف ناك امك اهتابلاطو ةعماجلا

 !“ ىقب زجاح ىأف ايداصتقا ةارملا تلقتسا دقو مويلا امأ .. قيرطلا

 - جابت نأ ىغبني اهنإو .. جاوزلا ةمدقم ىه ةقادصلا نإ ءدبلا ىف ليق
 سسأ ىلع ةيجوزلا مايق نامضل - اهتءارب مدع وأ اهتءارب نع رظنلا فرصب

 ! دعب اميف عزعزتت الف ةنيكر
 ف الو ثباعلا ىتفلا ةين ف جاوزلا الف ' جاوز ال هنأ نع ةقيقحلا تلجنا مت

 ' ةاتفلا ةين

 لجأ نم ةعتملا لحأ نم .. حاوزلا لجأ نم ال ةقادصلا لجأ نم ةقادصلا

 ' ةايحلا هذه ف « بيط تقو ؛ ءاضق

 لجرلا ةقالع مكحي ىذلا ره جاوزلا نوكي نأ نوديريال نيططخملا نإ

 ةديحولا ةروصلا وه حاوزلا نوكي نأ نوديريال - لقألا ىلع. - وأ  ةآرملاو

 . حاوزلا ىلع امربم ءاضق اوصقي نأ - نآلا -- اوعيطتسي مل نإ ةقالعلا هذهل

 ىه ةرسألاو حاوزلاو نيدلا نا ںونظملا ناك مياكرود لوق ىلإ ممست ملا

 ف ةيرطف تسيل تاعزنلا هذه نأ ىلع انمقوي خيراتلا كلو ةرطفلا نم ءايشا

 ميطحت ف - هتقيرط ىلع - هرودب موقي « ريبكلا ملاعلا » ناك دقل' ناسنالا

 تاذب - اهتقيرط ىلع - ىرخألا ةباصعلا موقت نآلاو . ةرسألاو جاوزلا

 رودلا

 ءاسلا ءايرأ عو. ةدوملا ٠ نع ثددتت ىتلا تالحملا ل درت ةيعقاو تارابع اهلاتماو تاراتعلا هده ١ ١ ء
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 جاوزلا ف متيام لك اهيف متيلو « جاوزلا لحم « ةقادصلا » لحت نأ ىغبني

 ! دالوأ الو ةرسأ الو سدقم طابر نود نكلو

 !؟ نوتمزتملا اهيأ نوجتحت

 ؟ تبكلا نع هلاق ام متأرق امأ ؟ ديورف متأرق امأ

 ؟ ةيبصعلا

 ؟ ةراوفلا ةيسنجلا هتقاطب بابشلا لعفي اذام انل اولوق .. وأ

 ىضقي ةنس مك ! عقاولا شقانن انعم اولاعت ؟ جوزتي فيك انل اولوق ؟ جوزتي

 ؟ هبتار نوكي مك جرختي نيحو ؟ ةعماجلا نم جرختي ىتح ميلعتلا ف باشلا

 لقألا ىلع همامأ نإ ؟ اهيلع قافنإلاو ةرسأ نيوكتل ليزهلا بتارلا اذه ىفكيأ

 جاوزلل - ةشيعملا فيلاكت عافترا عم - ايفاك هبتار حبصي ىتح تاونس رشع

 اهبأ هباصعأ اوقرحت نأ نوديرت ؟ ءانثألا كلت ف لعفي اذامف .. ةرسألا نيوكتو

 !؟ ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا مساب نويعجرلا
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 « ةفسلفلا جهابم » هباتك ف ىكيرمألا فوسليفلا « تنارويد لو » لوقي
 « ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۱۲١ - ٠۲۷ ص »

 ىلإ هيف مدقت ىذلا تقولا ىف « جاوزلا نع طبثم لك ىلإ ىضفت ةنيدملا ةايحف

 ومنلا نكلو . اهءادأ لهسي ليبس لكو ةيسنجلا ةلصلا ىلع ثعاب لك سانلا
 ناك اذإف . یداصتقالا ومنلا رخأتي امك « لبق نم ناك امع اركبم متي ىسنجلا
 نآلا هنإف ىعارزلا ىداصتقالا ماظنلا لظ ف الوقعمو ايلمع اًئيش ةبغرلا عمق

 ةبسنلاب ىتح جاوزلا تلجأ ةيعانص ةراضح ىف ىعيبط ريغو اريسع ارمأ ودبي

 ‹ ةروثلا ف مسجلا ذخأي نأ نمرفم الو « نيثالثلا نس ىلإ لصي دقل ىتح لاجرلل
 ةفعلا حبصتو ؛ ميدقلا نمزلا ف ناك امع سفنلا طبض ىلع ةوقلا فعضت ناو

 ىلع ىفضي ناك ىذلا ءايحلا ىفتخيو « ةيرخسلل اعضوم ةليضف تناك ىتلا
 ف اهقحب ءاسنلا بلاطتو « مهاياطخ دادعتب لاجرلا رخافيو « الامج لامجلا
 لبق لاصتالا حبصيو « لاجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةدودحم ريغ تارماغم
 ةباقرب ال تايواهلا ةسفانمب عراوشلا نم اياغبلا ىفتختو « افولام ارمأ جاوزلا
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 ملاعلا دعي ملو « ىعارزلا ىقالخألا نوناقلا لاصوا تقزمت دقل . سيلوبلا

 « ١ » هب مكحي ىندملا

 نع بابشلا لطعت اهنإ لاق ىتلا بابسألا كلت « تنارويد لو » شقاني الو

 كلذك اهراثآ ىلإ رظنيو ةملسم ةيضقو اعقاو ارمأ اهذخأي امنإ ١ ركابلا جاوزلا

 ىضمت اهع ديو اهلوقي ةرباع ىسآ ةملك نم رتكأ هيف ةليح ال عقاو رمأ اهنأ ىلع

 ؛ بيصت نم بيصت
 ؟ هنم رفم ال رمأ ىها ؟ كلذك اقح ىهأ ! نكلو
 ٠( ءاغبلا وأ ) ةقادصلا عضو مث « جاوزلا قيرط ف قئاوعلا عضو ىذلا نم

 !؟ ديدجلا ىداصتقالا روطلا هب ءاج ىمتح روطت هنأ معز مث« جاوزلا نم اليدب

 ! دوهي - مهلك - مهنإ
 ' نولوقي ام مهءارو نوددري اوحبصأف « نييممآلا راكفا اوممس مث

 ىتح هدالوأ ىلع قفني بألا لظو اهطبارت ىلع ةريبكلا ةرسألا تيقب ول

 ف تايجاحلا راعسأ تلظو ( جاتحا اذإ هتربك ف هيلع نوقفني مهو ) اوبسكتي

 ىطعأ وأ ةرسأ نيوكتل ىفكت ثيحب نيحيرخلا تاور تلعجو « لوقعملا قاطنلا

 ف فقت تناك ةيمتح ىأف ةرسألا ءاشئإ نم مهنكمت ةحنم جاوزلا ف نوبغأرلا

 ؛ هذیفنت عنمتو هلک كلذ قيرط
 نييممألل لظي نآ نوديريال ! نوديريال نيطايشلا نأ اهلك ةيضقلا نإ ! الك

 ةلجعلا نارود عنمت « قئاوع ١ اهلك هذه نأل. جاوزالو ةرسأ الو قالخأ الو نيد

 ! داسفلا رشنت ىتلا ةريرشلا

 نأو . ىمتحلا روطتلا هنأ اومعزو ةروصلا هذه ىلع عقاولا اوأشنا كلذل

 ! قيرطلا ف فقب نم لك قحستس هتلجع

 . رشلا نم اريثك تثدحأف اهترود ةلجعلا ترادو

 ف هدالب لل هدجو امك ٠ رشلا اذه نم ابناج فصي هسفن تنآروید لو ع دنلو

 ثدح ىذلا مقاولا ناك نإو . ةلبقملا هجئاتن ليخت امكو . نرقلا اذه لئاوا

 : نيحلا كلذ ف هليخت امم ريثكب مظفا لعفلاب

 راشتناو ىعاسصلا عمتجملا نم ةفعلا ءافتخا هب رسفب خيراتلل ىداملا رسفتلا ىلإ ٠ تنارويد لو » اجلب ء ٠ ١
 ىقيقحلا رسفتلا وه اده سيلو ةيرخسلا راثم ةفعلا حبصتو هب فرتعملا لصألا ىه مبسصت ىتح هيف ةشحاعلا
 للذ ىلإ - لصملا اذه ف انبار امك - عجار وه امنإ ١ ىعانصلا عمتحملا ل ثدح ىدلا ىقلحلا للحتلا كلذل

 . ةيرشبلا داسفإ ىلا فدهي ىذلا ريرشلا ططحلملا
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 جاوزلا رخأت لعجن نأ نكمي ىذلا ىعامتجالا رشلا رادقم ىردن انسلو »

 مل ددعتلا ف ةبغر نم انيف ام ىلإ عجري رشلا اذه ضعب نأ ف الو . هنع الوؤسم

 اهضعب عجريو . ةدحاو ةحوز ىلع راصتقالل انديهت مل ةعيبطلا نأل . بذهت

 لالملا ىلع ةديدج ةيسنج ةعتم ءارش نورثؤي نيذلا نيجوزتملا ءالو ىلإ رخآلا
 ربكا ف مجري رشلا اذه مظعم نكلو . ةملستسم ةعلق راصح ىف هنوسحي ىذلا
 ثدحي امو . ةيجوزلا ةايحلل ىعيبطلا ريغ ليجأتلا ىلإ رضاحلا انرصع ف نظلا

 للعلا مهف لواحن دقو . هلبق دوعتلا ةرمث بلاغلا ف وهف جاوزلا دعب ةحابإ نم

 اهنأ رابتعاب اهنع زواجتن دقو  ةرهدزملا ةعانصلا هذه ف ةيعامتحالاو ةيويحلا
 ف نيركفملا مظعم مئاشلا ىآرلا وه ادهو . ناسالا هقلح ملاع ف هس رفم ال رمأ

 نويلم فصن ةروص نع رورس ف ىضرت نأ لجخملا نم هنأ ريغ . رصاحلا تقولا

 ف انيلع ضرعت ىهو ةيحابإلا حبذم ىلع اياحض نهسفنا نمدقي ةيكيرمأ ةاتف
 ةبغرلا ةراتتساب لاملا بسك لواحت ىتلا كلت ١ فوشكملا بدألا بتكو حراسملا

 نم ءةيعانصلا ىضوفلا ىح ىف مهو ء نيمورحملا ءاسنلاو لاجرلا ىف ةيسنجلا
 . ةحصلل هتياعرو جاوزلا ىمح

 جاوزلا لجؤي نيح لجر لك نأل . ةبأك ةروصلا نم رخآلا بناجلا لقيالو »
 ءاضرإل لجرلا دجيو . رهاظ لاذتبا ف نعكستي نمم عراوشلا تايتف بحاصي
 ثدحأب ازهجم ايلود اماظن ليجأتلا نم ةرتفلا هذه ف ةصاخلا هزئارغ
 ع دتبا دق ملاعلا نأ ودبيو .. ةيملعلا ةرادإلا بورض ىمسأب امظنمو تانيسحتلا
 . « اهعابشإو تابغرلا ةراثإل اهروصت نكمي هقيرط لك

 نظن امم رثكأ نواعت دق « ةذللا ىلع لابقإلا ف ددجتلا اذه نأ نظلا ربكاو »

 دقو - تايتفلاو نابشلا فشتكا نيحو . ةينيدلا تادقتعملا ىلع نوراد موجه عم
 ببس فلا ملعلا ف اوسمتلا مهذالمب رهشي نيدلا نا - ةارج لاملا مهبسكا
 ىلإ اهيف دهزلاو ةيسنجلا ةايحلا بجح ىف تمزتلا ىدأو . نيدلاب رريهشتلل ببسو
 ءاملع ناك دقو . ةايحلل افدارم سنجلا روص سفنلا ملعو بدألا ف لعف در
 نأ انلف نآلا امأ ؟ ابنذ نوكيا ةاتفلا دي سم ةلاأسم ف نولداجتي اميدق توهاللا
 سانلا دقف دقل * اهلبقن الو ديلا كلت ىرن نأ مارجإلا نم سيلا : لوقنو شهدن
 . ٠ ةشئاطلا ةبرجتلا ىلإ ميدقلا رذحلا م رارفلا وحن نوهجتي اوذخاو ناميإلا

 كلت نأ كلذ . رييغتلا اذه ىف لماع رخأ ىلوألا ىمظعلا برحلا تناكو »
 . ةراحتلاو ةعانصلا لظ ف نينوكتملا مالسلاو نواعتلا ديلاقت تضوق برحلا
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 فال داع اهرازوأ برحلا تعضو اذإ ىتح ‹ ةيحابإلاو ةيشحولا دونجلا تدوعو

 ةميق صخر ىلإ برحلا كلت تدأو . ىقلخلا داسفلل ةرّوب اوناكف مهدالب ىلإ مهنم

 متارجلاو تاباصعلا روهظ ىلإ تدهمو « سوؤر نم تحاطأ ام ةرثكب ةايحلا

 تعزتناو ‹ ةيهلإلا ةيانعلاب ناميإلا تمطحو  ةيسفنلا تابارطضالا ىلع ةمئاقلا

 نم اهيف امي رشلاو ريخلا ةكرعم ءاهتنا دعبو . ةينيدلا ةديقعلا دنس ريمضلا نم

 ةيدرفلاو راتهتسالا ناضحأ ف هسفنب ىقلأو عودخم ليج رهظ « ةدحوو ةبلاثم
 ‹ رخآ داو ف بعشلاو داو ف تاموكحلا تحبصأو . ىقلخلا لالحنالاو

 فرصب حبرلا تاعانصلا تفدهتساو . اهنيب اميف عارصلا تاقبطلا تفنأتساو

 ىهتناو ٠ هتيلوؤسم ةيشخ جاوزلا لاجرلا بنجتو « ماعلا حلاصلا نع رظنلا

 هسفن بابشلا ىأرو . ةدساف تايليفط ىلإ وأ ةلماخ ةيدوبع ىلإ ءاسنلاب رمألا
 ىف ةيئاسنلا تارماغملا جئاتن نم تاعارتخالا هيمحت ةدندح تايرح حنم دقو

 نفلا ف ةيسنجلا تارثؤملا نييالم بناج لك نم هطوحتو « ١ » ىضاملا

 ..« ةايحلاو

 ف درفلا نمأ لق دقف . ءىش لك ريغتي نأ دبالف « ةلآلا رصع وه مويلا ناك امل »

 انمأ مظعأ ةينامسجلا ةايحلا تناك اذإو . ىعامتجالا نمألا هيف امن ىذلا تقولا

 امثاج رطخللا لعجي امم ةدقعم ةلكشم فلأب ةلقثم ةيداصتقالا ةايحلاف تناك امم
 زجاع وهف لبق نم ارورغ دشاو امادقإ رثكا حبصأ ىذلا بابشلا امأ . ةظحل لك

 ؤرجي الف بحلا لبقيو . ليثم هل قبسي مل دح ىلإ ايداصتقا لهاجو ايدام
 بلقلا باب ىرخأ ةرم بحلا قرطي مث . لاملا نم رفص هبيجو جاوزلا ىلع باشلا
 ىفكي امب بويجلا ءىلتمت مل كلذ عمو ( تاونسلا ترم دقو ) افعض رثكأ

 دقو ) لبق نم ناك امع ةوقو ةيويح فعضأ ىرخأ ةرم بحلا لبقي مث . جاوزلل

 .«بحلا تومب جاوزلا لفتحيق ةرماع بويجلا دجيف ( تاونس ترم

 رايت ف ليثم هل قبسي ملامب تعفدنا راظتنالا ةنيدملا ةاتف تمئس اذإ ىتح »
 ةيلستلاو لزغلا نم فيخم ءارغإ ريثأت تحت ةعقاو ىهف . ةيهاولا تارماغملا

 جهابملاب عاتمتسالا ريظن ىف اينابمشلا نم تالفحو براوجلا نم ايادهو

 اهتيرح ساكعنا ىلإ نايحألا ضعب ف اهكولس ةيرح عجرت دقو . ةبسنجلا

 رب راقتلا تناك دإو ! ةراضحلا ايترفو تاللا دارمألا او ةي رسلا صارمألا س ةياعولاو للسلا عم لئاسو ىلاريشب ( ) ١

 ١ عيردلا راشتيالا ىف ةذحا اإ لب ةلوذبملا تالواحلا لك معر امياع ءاضقلا نكمب مل ضارمألا هده نأ ىلإ ريشت ةرخألا
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 ىلع لجرلا لبقيال دقو « اهشاعم ف لجرلا ىلع دمتعت دعت ملف . ةيداصتقالا

 وه نسح لخد بسك ىلع اهتردقف « بحلا نونف ف هلثم تعرب ةأرما نم جاوزلا

 عضاوتملا هرجأ ىفكي نأ نكمي فيك ذإ « اددرتم رظتنملا جوزلا لعجي ىذلا

 ؟ ةشيعملا نم رضاحلا امهاوتسم ىف اعم امهيلع قافنإلل

 ‹ ةسينك ىف ال اهيلع دقعيو « جاوزلل اهدي بلطي ىذلا قبفرلا دجت اريخأو »

 ىذلا ىقلخلا نوناقلل دعي ملو « نيدلا نع اودحلا نيذلا ركفلا رارحأ نم امهنأل

 بتكملا وبق ف ناجوزتي امهنإ « امهيبلق ف رثأ روجهملا امهناميإ ىلع امثاج لظ

 امهنإ . ةدمعلا ذيواعت ىلإ ناعمتسيو ( ةسايسلا ريبع هنم حوفي ىذلا ) ىدلبلا

 ل تقو ىأ ف ةيرحلا امهل« ةحلصملا نم دقعب لب « فرشلا ةملكب ناطبتري ال

 الو « ةعئار ىقيسوم الو « ةميظع ةبطخ الو « ةبيهم ميسارم الف . هنم للحتلا

 ةحفص نم ىحمت ال تايركذ ىلإ مهدوعو ظافلآ ليحنت لاعفنالا ف ةوشن الو قمع

 . بخص ىل تيبلا ىلإ ناهجوتيو ‹ اكحاض هبحاص امهدحأ لبقي مث . نهذلا

 شئاشحلا طسو ءىشنأ امهب بيحزرتلا رظتني خوك ةمث سيلف ! اتيب سيل هنإ »

 ىتلا تاورضخلاو روهزلا امهل تبنت ةقيدح الو « ةليلظلا راجبشألاو ةرضنلا

 امهسفنأ ايفخي نأ بجي لب . امهيديأ عرز نم اهنأل ىلحأو.ىهہآ اھنأب نارعشی

 اهيف امهيقبتست نأ نكميال ةقيض تارجح ىف نجس ةنازنز ف امهنأك الجخ

 اذه سيل . امهتيصخش نع ربعي امب اهنییزتو اهنیسحتب ناینعی الو « الیوط

 كلذ لبق احور بسكيو ارهظم ذختي ناك ىذلا تيبلاك ايحور ائيش نكسملا
 نم هيف یدام ءىش درجم لب ( ۱۹۲۹ ةنس بوتكم باتكلا ) اماع نیرشعب
 ةراجحلاو ءاضوضلا طسو موقي وهف . ناتسيرام ف هدجت ام ةدوربلاو فافجلا

 اليس لب رضنلا عرزلا فيصلا امهل تبنيالو « عيبر هيلإ ذفنيال ثيح ديدحلاو

 ىلع ناولأ ىأ وأ ءامسلا ىف حزق سوق فيرخلا دورو عم نايري الو .. رطملا نم
 . ةنيزحلا تايركذلاو بعاتملا لب رجشلا قاروأ

 هناردج لعجي اًئيش تيبلا اذه ف دجتال ىهف « لمأ ةييخب ةأرملا باصتو »

 دوعت الو ةبسانم لك ف هرجهت ىتح اليلق الإ ثبلت الو « راهنلاو ليللا ف لمتحت
 ىف لوجتي نأ عيطتسي ال وهف « لجرلا لمأ بيخيو .. رجفلا علطم لبق الإ هيلإ
 قد نم هعباصا هب باصت ام هحالصإو هئانبب هروعش یزعی تیبلا اذه ءاحنا
 ناك ىتلا كلت هبشلا مامت هبشت تارجحلا هذه نأ ليلق دعب فشتكيو .. قراطملا
 تاقالعلا كلت ايداع اهبش هبشن هتجوز عم هتاقالع نأو ‹ بزعأ وهو اهيف شيعي
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 اذه ىف ديدج الف . ءاسنلا نم تارتهتسملا عم اهدقعي ناك ىتلا ةئيربلا ريغ

 حرم المي الو عيضرلا توص ليللا نوكس قزمي الو « ومنيام هيف سيلو ٠ تيبلا

 لمعلا نم هتدوع دنع جوزلا لبقتست ةضب عرذأ الو ةجهب راهنلا لافطألا

 نيجوزلل نكمي فيكو ؟ لفطلا بعلي نأ نكمي نيا ذإ . هتأطو هنع ففختو

 ىف ةليوط نينس مهميلعتو مهب ةيانعلا ريفوتو لافطألل ىرخأا ةرجح صيصخت

 .. لسنلا عنم نامزتعيف .. بحلا بناوج لضفا نانظي اميف ةنطفلاو ؟ ةنيدملا

 ! قالطلا امهنيب عقيب نأ ىلإ

 طابرال ةيسنج ةلص هنأل حيحصلا ىنعملاب اجاوز سيل امهجاوز ناك الو »

 اذه تومي . ةايحلا تاموقمو « هيلع موقي ىذلا ساسألا هنا دقفل دسفي هنإف ةوبا

 امهيسفن ف ناجوزلا شمكنيو . عونلا نعو ةايحلا نع هلاصفنال جاوزلا

 ىلإ بحلا ىف ةدوجوملا ةيريغلا ىهتنتو ‹ ناتلصفنم ناتعطق امهنأك نيديحو

 ىف ةيعيبطلا هتبغر لجرلا ىلإ دوعتو « رخاسملا ةايح طغض اهثعبي ةيدرف
 رثكا هلذبت ديدج ةارملا دنع سيلف ‹ فافختسالا ىلإ ةفلالا ىدؤت نيح ٠ ميونتلا

 ... هتلذب امم

 اهنآ نظلا ربك . انبراجت جئاتن نع انوربخي نوفرعي نيذلا نم انريغ ع دنلو »

 انلمحيس « رييغتلا نم رايت ىف نوقراغ نحنف .. هدیرن وا هيف بغرن اًئیش نوکت نل

 , اذه عم ثدحي دق ءىش یأو . اهرایتخا یف انل ةليح ال ةموتحم تاياهن ىلإ بير الب

 انندم ف تيبلا ذخا دقو نآلاف . مظنلاو ديلاقتلاو تا داعلا نم فراجلا ناضيفلا

 بيرالو . ةماهلا هتيبذاج ةدحاو ىلع رصاقلا جاوزلا دقف دقف ءافتخالا ف ىربكلا

 « ادوصقم لسنلا نوكيال ثيح رثكأف رثكأ دييأتب رفظيس ةعتملا جاوز نا

 بناج ىلإ امهتيرح نأ عمو . حابم ريغ مأ ناك احابم « رحلا جاوزلا دا دزيسو

 ف اهيضقت ةميقع ةلزع نم ارش لقا جاوزلا اذه ةارملا ربتعت فوسف ليما لجرلا

 دعب لجرلا ةارملا ثحتسو « جودزملا ىوتسملا » راهنيس . دحا اهلزاغي ال مايا

 ندملا محدزتو « قالطلا ومنيس . جاوزلا لبق ةبرجتلا ىلع ءىش لك ىف هديلقت

 رثكأ ةديدج روص ىف هرسأب جاوزلا ماظن غاصي مث ةمطحملا تاجيزلا اياحضب

 لك ف اعاش ارس لمحلا طبض حبصيو ٠ ةآرملا عينصت متي امدنعو ةحامس

 ةصاخلا ةلودلا مظن لحت وأ « ةارملا ةايح ف اضراع ارمأ لمحلا ىحضي ةقبط

 . « ١ ء٠« ! ءىش لك اذهو .. تيبلا ةيانع لحم لافطألا ةيبرتب

 ١ ١ « ۱۲۱ص نم «ةفسلفلا جهابم» باتك نم تافطتقم - ۲۴١ .
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 عفاودلا تناك ايأ - جراخلا ف لمعلا ىلإ اهعفدو تيبلا نم ةأرملا جارخإ نإ

 ف افينع ارامد ثدحا دق - كلذ ءارو ةنماكلا اياونلا تناك ايأو هيلإ تدا ىتلا

 هذه ىتح ةديدج ارورش دلي لازام هنألء«هداعبأ لكب ةطاحإلا نكمي ال . عمتجلملا

 . ةظحللا

 املظ نكي مل ءشنلا ةياعرو ةمومألا ةفيظول تيبلل ةأرملا صيصخت نإ

 ةأرملا تريع نيح كلذك هتلعج ىتلا ىه ةيلهاجلا نكلو « اهل اريقحت الو « ةأرملل

 ! كلذ ريغ عنصت الو دلتو لمحت اهنأب

 اهذقني الو « اهريعتو اهنيهتو اهيلع وسقتو ةارملا ملظت - امئاد - ةيلهاجلاو

 ف لدعلا ةماقإو ةيرشبلا حالصإل لزنملا هجهنمو تلا عرش الإ ءىش كلذ نم
 . ضرألا

 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل ١

 « . ١ . طسقلاب

 اهنا رعشت اهتلعجو«اهتفيظوب ةأرملا تريع خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاح لك
 ' هتلا دنع نم لزنملا ىحولا لوقي امنيب .. ةفيظولا هذه لجأ نم لجرلا نود

 نأ ١ نيماع ف هلاصفو نهو ىلع انهو هما هتلمح ٠ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو »

 « ۲ »۰ ریصملا ىلإ كيدلاولو ىل ركشا

 هتلمح ىتلا مألل وه ربكألا ميركتلا نكلو . امهيلك نيدلاولاب ىه ةيصولاف

 . نهو ىلع انهو

 نسحب سانلا ىلوأ نم ٠ ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر لجر لاأسيو

 مث لاق : كما لاق ؟ نم مث لاق . كما: لاق ؟ نم مث : لاق . كما : لاق ىتباحص

 ةفيظوو مألا ميركت ىلع ةلالدلا حضاو ثيدحلاو « ۲ ١ ! كوبا مث : لاق ؟ نم

 . ةمومألا

 : ىنابرلا جهنملا وه اذهف ةجوز ىهو امآ

 تلا لعجيو اًئيش اوهركت نأ یسعف نهومتهرک ناف« فورعملاب نهورشاعو »
 «« ٤ » اریٹک اریخ هيف

 ( ١ ] ديدحلا ةروس « \

 [ ١٤ ] ںامقلۃ روس ١

 هيلع قعتم »۰
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 مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ : ملسو هيلع هتلا یلص هتلا لوسر لوقیو
 ١ .ىلهأل

 ةنيهم اهلعجيو اهب اهريعي مل اهتفيظول ةآرملا صصخ ىذلا ىنابرلا جهنملاف

 نإ اهل لاقو ٠ اهب موقت ىهو اهمركأو ةفيظولا كلت لجأ نم اهمرك لب « اهلجأ نم
 ليبس ف لاتقلا نأ امك ١ ةنجلاو هتلا ناوضر ىلإ اهليبس وه ةفيظولا هذهب اهمايق
 تلا. نأل ‹ كلتل ةئفاكم هذه لعجفءةنجلاو تلا ناوضر ىلإ لجرلا قيرط وه هتلا

 ‹ طسقلاب ةيرشبلا ةايحلا ميقي ىذلا حيحصلا نازيملا وه اذه نأ هناحبس ملعي

 ملعيو « ءشنلا ةئشنتو تيبلا ةياعر ىف ةآرملا هب موقت ىذلا رودلا ةروطخ ملعيو

 ىأ لجأ نم اهتفيظو ةأرملا رجهت نيح ًاشني نأ نكمي ىذلا داسفلا ىدم كلذك

 ثبعلاو وهللا درجم وه ءىتلا اذه نوكي نأ نع الضف « دوجولا اذه ف رخآ ءىت
 ! ىقلخلا داسفلاو

 جهنملاب تبرض دق اهنوهجويو دوهيلا اهيلع رطيسي ىتلا ةيلهاجلا نكلو
 تلعف نيح اهباصأ ءىش ىأف.نيطايشلا ىحو تعبتاو .. طئاحلا ضرع ىنابرلا
 !؟ لابخ یآأو كلذ

 ! جرح الو هنع ثدحف ىقلخلا داسفلا امأف

 ليلق ريغ نمزلا نم احدر « ةارملا قوقح » دض « حفاكي » لجرلا لظ دقل
 ف نال اريخا هنكلو . لمعلا ناديم ىف هل اهتمحازم - تاذلاب _ ضراعيو
 لوا لامعالا عيمج د هلةارلا ةكراضل سمحتو ينا اهم ثك لب تضراعم

 نآ دعب ال داع ارثؤم - ةأجف - حبصأف ةيلهاجلا كلت ف ةقيقح لجرلا ريغت

 تالا نأ وأ !؟ ةعيفرلا ةلزنملاو ةيماسلا ةناكملاب هسفنل رثأتسب ارثأتسم املاظ

 محقت نا ةارملل نيزت ىهو ةيلهاجلا تمعز امك اهمارتحا ىلع لعفلاب هتربجأ
 فاسفلا ناديم ىتح لبق نم هب رثأتسي لجرلا ناك ناديم لك لف اهسفن
 '“ ىقلخلا

 ' ةحبار اهدجوف ةبسحلا بسح امنإ ' الك

 ىدانلاو عنصملاو بتكملا ىف ةأرملا ىلع لوصحلا ةلوهس اهيف ام حبرأو

 ! ناكم لك ف .. بعلملاو صقرملاو ع راشلاو

 لك ف ادبا هل ةحاتم ىهف ' سنجلا ذئاذل ىلع لوصحلا ف بعتي دعي مل

 یدمرتلا هاور « ١
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 « اهنتافمل » ةزربملا ةجربتملا ةيراعلا ةارملاف ! ةراشإ ريغ نمو ةراشاإب ! ةظحل
 نم! نهلک! تائم الو رشع الو ةدحأو ال .. هجوت ثبح اهاقلي ١ بهذ ثيح همامأ

 !؟ اهيلإ لجرلا « بذج » ف نتفت الو ةنيز الو جربت ربغب نهيف
 ! رسيا امف سنجلا بلطل ةنتفلا هتكرح اذإف

 ؛ رسيم ىمسرلا ريغو ىمسرلا ءاغبلاف اناويح سحلا ءىند ناك ناف
 كانهف « ! اعفرتم » « ! ارضحتم ٠ا ابذهمء«ناك نإو ! رشک تافرتحملاو
 ةقادصلا فو  رمتسملا طالتخالاو ةلامزلا مكحب ادبأ ةحاتم ىهو « ةقادصلا »

 ‹ هعفرتو هرضحتو هبذهتل عمتجملا « ريدقت » اهعمو . اهلك سنجلا ةجاح ىضقي
 ! تافرتحملا عم ال تايواهلا عم سنجلا ةجاح هئاضقو

 « اهلامجل » هئارطإو هتالزاغمو لجرلا « فطاوع » ىقلتب تيضر دقف ىه امآ

 تاوزن یقلتب كلذك تیضرو .. « اهتيبذاج » و « اهتقاشر دو « اهتنتف » و

 ! سنجلا بلطت اضيا ىه اهنأل هدسج
 !؟ دیورف تارق امآ

 ةقاط هلك ناسنالا نإ ىرشبلا كولسلل ىسنجلا ريسفتلا ف ديورف كل لقي ملأ
 قيقحتلا نإو ؟ سنجلا ةسرامم قيرط نع تاذلا تابثإل ىعست ةكرحتم سنج
 !؟ سئجلا قيرط نع متي ىذلا وه تاذلل ربكألا

 ةيسفنلا دقعلاو تبكلا هانعمف سنجلا ةقاط مامأ عضوي زجاح ىأ نإ لقي ملا
 ؟ ةيبصعلا تابارطضالاو

 نع ثحبت اهنإ ! بارطضالا الو دقعلا الو تبكلا اهسفنل ديرت ال اضيا ىهو
 امك - ققحتت ال ةيسفنلا ةحصلاو ..|ىعيبطلاءاهقح»اذهو « ةيسفنلا ةحصلا »
 ! ىسنجلا عابشإلا قيرط ف فقي زجاح كانه ناك اذإ - ديورف لاق

 لك تنعل .. ديلاقتلاو ... قالخالاو .. نيدلا « ةرم لك ىف ليق امك اهل ليق املف
 نمل اهسفن بهت نأ ف اهقح ! اهفطاوع ءادبإ ف اهقح ! « اهقحب » تبلاطو كئلوا
 ! ررحتلا وه اذه ! ررحتلا وه اذهف .. ءاشت

 ايداصتقا لقتست اهنأل ررحتت ىعانصلا عمتجملا ىف ةارملا نإ سكرام لقي ملا
 %1 اهتيمهأ ةفعلا ةيضق دقفتف هناطلس نم ررحتتف لجرلا نع

 !؟ اهيلع مويلا صرحي ىذلا اذ نم ؟ ةفعلا ةميق ام

 ليبس ل هنإ لب ! متهي دعي ملو « هضرع دقفو « هسح دلبت دق هتاذ لجرلا نإ -
 هتابغر قيقحت هلرسي ىذلا روطتلا اذهب اريثك بحر دق ةطباهلا ةيناويحلا هتاذل
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 قالخألا دعاوق ةفلاخم ةيلوئسم ال .. قالطإلا ىلع ةيلوئسم ىأ لمحت نود

 ءابعأ لمحت ةيلوئسم الو « ديلاقتلاو قالخألا تبهذ دقف .. ديلاقتلا ةافاجمو

 احاتم « روطتلا » اذهب حبصأ دق عابشالاف ١ ىسنجلا عابشإلا لباقم ف ةرسا

 ! ءازجلا عنمت « ةقادصلاف » « ةيئانجلا » ةيلوئسملا الو . لباقم ريغب
 لك لاوط نيطابشلا لعفي ناك !دامو !؟ ءايحلا ؟ اهعنمي ىذلا امف ىه امأو

 « ةديدج ١ ةاتف ءاشنإو ىرطفلا « ىدعلا » اذه لتق الإ تاونسلا هذه
 ٠؟ ءايحلا ةليلق « ةروطتم »

 بعلملاو ىدانلاو ةباغلاو عراشلا ف .. سنجلا « حفط » كلذ لجأ نم

 ةفيحصلاو ةلجملا فو ( دعب اميف امنيسلاو ) حرسملاو ةصقلاو . صقرملاو

 لصوو ٠ ةيسنجلا ةراثالاو ةيراعلا روصلل ةصصخلملا ةلجملا نع الضف ةيمويلا

 ! ناويحلا عاونأ ضعب اهنع ففعتي ىتلا ةيناويحلاو كتهتلا ةجرد ىلإ

 الامو ةركف ةصلاخ ةيدوهي ةسسؤم اهلصأ ىف ىهف امنيسلا ركذ ةبسانمبو

 ةروصلل امب نييممألا داسفإ ىلع عيرسلا لمعلا اهفده .. اهيجوتو اطيطختو
 « نوسفانتي » مويلا نويممألا ناك اذإو . ريثأتلا ىلع ةردقو رحس نم ةكرحتملا

 نم لماك اضر نعف ؛ ريبك روخام ىلإ اهليوحت ف نوقباستيو « امنيسلا لاجم ىف

 دشأ امو ٠ قباستلاو سفانتلا اذهب مهجاهتبا دشأ امف ! عميجشتو نيطايشلا

 ةاتف الو ىتف اهنم وجنيال « لوعفملا ةيراس ةمومسملا ةبعللا نوري مهو مهتحرف

 ! كبر محر نم الإ ةلفط الو لفط الو ةخيش الو خيش الو
 ! ثيدح ىلا جاتحي الف - تاثدحتسملا رخآ - نويزفلتلا امأ

 ةعاشال عساو قاطن ىلع تمدختسا دق اهلك مالعإلا لئاسو نأ ةصالخلاف
 نيطايشلاو .. ضرألا دالب لك ىف .لالحنالاو عيمتلاو ةهافتلاو ىقلخلا داسفلا

 ! نوجرفتي

 ! جرح الو كلذك هنع ثدحف ةرسألا ككفت امأو

 : هلافطأ ىعرت ىتلا مألاو هرمعت ىتلا ةجوزلاب انكسو ةنيكس تيبلا ناك دقل

 ةدوم مكنيب لعجو . الإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو»

 . « ١ » نوركفتي موقل تايآل كلذ ف نإ . ةمحرو

 . اهتمكح نوربدتيو سانلا اهيف ركفتي ةيآ هتبا اهلعج دقو

 ١» مورلا ةروس ] ١" [
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 مت ‹ تيبلا حراخ ف حدكيل لجرلا حرخي هللا اهرطف ىتلا ةرطفلا ف اذكه هنإ

 وحمعت ىتلا ةيسفنلاو ةيبصعلاو ةيدسجلا ةحارلاو ةنيكسلاو نكسلا دجيف دوعي
 . ديدج حدكل حابصلا ف هدعتو  حدكلا راثآ هنع

 ىذلا بوؤدلا اهدهجو ىرطفلا اهنانحب مهاعرت امأ نودجيف لافطألا ءىجيو
 ىنعم اهنضح ىف نوملعتيو .. فكت ال ىتلا ةددجتملا ةريغتملا مهبلاطل عستي

 رعاشم - دعباميف - مهسوفن ف نزاويف ةضغلا مهحاورأ هب ىذغتت ١ بحلا
 طيحي ابأ نودجيو .. تابغرلاو عزاونلا عابشإل حدكلا اهريتي ىتلا عارصلا
 هتدايق تحت نوملعتيفء«هتدايقو ههيجوتو هبحو هتياعرب اهلك ةرسألا هذه
 نواعتلا ىنعم اعم نيوبألا نم نوملعتي امك«جهنلا ىلع ةماقتسالاو طابضنالا
 . « ناسنإلا » كلذ عنصت ىتلا « ةيناسنإلا » ىناعملا لكوةدوملاو محارتلاو

 ف اداسف نوعسي نيذلل ربكألا ودعلا ىه - كلت اهتروصب - ةرطفلا نكلو
 : ضرألا

 ١ نيدسفملا بحيال لاو اداسف ضرألا ف نوعسيو ٠,١١ .

 دودسلا ةماقإ نم مكحت امب تارغثلا مههوجو ف دست ىتلا ىه اهنإ
 قالخألاو نيدلا نم لافطالا سوفن ف زكرت ام ردقب«ناطيشلا مام زجاوحلاو
 .. نيدلا ئدابم نم ةدمتسملا ديلاقتلاو

 ؟ نيطابشلل اميظع احرف نذإ ةرسألا ميطحت نوكي الفا

 ره نكي مل نإو ةرسألا ميطحتل ربكألا لوعملا وه لمعلل ةأرملا جارخإ ناكو
 . ديحولا لوعملا

 « تناروید لو » لاق امک حبصاو هتنیکسو هنکس تیبلا دقف ءدہ یذ “ی دابف

 مث ليللا ةرتف هيف اوضقيل نودودكملا هيلإ ىوأي ىذلا قدنفلاب هسا قحب
 . قيرط ىلإ لك حابصلا ىف هنم نوقلطني

 نانحلا اهدنع نودجي ىتلا مهتياعرل ةصصختملا مألا .. مألا لافطألا دقفو
 . لجرلا دوعي امك ةدودكم ةلماعلا مألا دوعت نيحف . ةمزاللا ةياعرلاو ىرطفلا

 الو جوزلل ال ٠ تيبلل اهحنمت ةلضف اهباصعأ الو اهسفن ف دجت ال اهنإف
 . لافطالل

 ةيعانصلا مألا نإ اولوقي نأ - نيطايشلا لواحي وأ - ةيلهاجلا لواحت اتبعو

 - ١ ةدناملا ةروس ] ١4 [
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 ىواعدلا بذكي ىذلا وه عقاولاف « تيبلا ف ةيقيقحلا مألا نع ىنغت نضحلا ل
 ١« » اهدنفيو اهلك ةبذاكلا

 ديرشتو ةرسألا ميطحت ف ديحولا لماعلا وه تيبلا نع مألا بايغ نكي ملو
 « بألا ةرطيس » بايغ وه ةروطخ لقي ال رخأ رصنع كانهف .. لافطألا

 مث هقلخ ءىش لک یطعا یذلا » هتلا ہررق رمآ تیبلا ف « ةماوقلا » دوجو نإ
 ميلعلا وهو اهعزاونو اهتامس ةيرشبلا ةرطفلا ف عدوا یذلاو « ۲ »۰ یده
 . اهحلصي امو ةرطفلا هذهل حلصي ام ملعي ىذلا « ريبخلا

 ىلع ةردقلا ىوسلا لجرلا سفن ف دجوأ نأ - هناحبس - هتاقیفوت نمو
 لجرلا ةماوق ف ةبغرلا ةيوسلا ةأرملا سفن ف دجوأ امك « اهيلإ ةبغرلاو ةماوقلا
 اهيلإ نانئمطالاو

 « ۳ » « توافت نم نمحرلا قلخ ف یرت ام »
 ةروصلا هذه ىلع هدوجو نأل هلك اذه اوغلي نأ اودارأ نيطايشلا نكلو

 كاذل . هيلإ نوعسي ىذلا داسفلا ليبس ف مخض قئاعو«مهتاططخمل « دسفم »
 نم الصا تسيل لجرلا ةماوق نإو ! ةرطف كانه تسيل هنإ « مهؤاملع » لاق
 , نيعم ىداصتقا مضول ساكعنا ىه امنإ . ةيرشبلا ةايحلا ف ةتباثلا لونمألا
 . ديدج روط ل سانلا لخ ديو ى داصتقالا روطلا ريغتي نيح لدبتيو ررغني

 ةارملا ف تخفنف - اهكلمت ىتلا مالعإلا لئاسو لكب - ةباصعلا ةيقب تءاجو
 لبقت ىهف .. ءىش لك ىف ةلماكلا ةاواسملا ىوعدب « ةماوقلا ىلع درمتلا حور
 . ىسشجلا عابشإلا اهيطعيو اهدسج هحنمت « اقيدص » و « اليمز » لجرلا
 ! ةايحلا نوؤش نم نأش ف الو عمتجملا ف الو تيبلا ف اميق هلبقت ال اهنكلو

 امإ ناطلسلا عبصأ امنإ ١ ناطلسلا كلذ ةرسألا ف لجرلل دعي مل مث نمو
 ف ةأرملاو لجرلا نيب ةمئاد ةعزانم امإو ٠ اهتتصخش تبثت نأ ديرت ىتلا ةأرملل

 طبارتل دسفم نيلاحلا الكو ! ناطلسلا بحاص وه هنأ تبثي نأ ديري لك ٠ تيبلا
 . لافطألل دسفمو ةرسألا

 لافطألا ةلكشم ةساردل دقعنت ىتلا تارمتؤملا تفرتعا ادج اريخأو
 ملعو عامتجالا ملعو سفنلا ملع ف عون لك نم ءاملع اهيف كرتشيو نيحناجلا

 « يسا الپ لافطا ۰ ۰ دیور انا » باتگ صاحملا لاعط ناش ارقا ٭ ۱١
 ١  ۲هط ةروس ء ] ١°]

 ١ » كلما ةروس ] ٣ [
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 ممتجملاو ثيبلا ف بألا ةطلس بايغ نأب اوفرتعا . خلا .. نوناقلاو ةميرجلا
 ذوذشلا ةبسن ةدايزو « ةيحان نم لافطألا درشت ف ةيسيئرلا بابسألا نم ببس
 !! ىرخأ ةيحان نم ىسجلا

 بألا ةطلس بايغ الو تيبلا ف مئادلا قاقنشلا الو ةارملا لمع سيلف كلذ عمو
 ! ةرسألا ميطحتل ةديحولا بابسألا ىه

 ! هعبنم نم ةرسألا نيوكت ىلإ ىرطفلا ليملا ةبراحم - كلذ لبق - ىهف
 ءايشا ىه ةرسألاو جاوزلاو نيدلا نأ نونظملا ناك : مياكرود مهملاع لقي ملأ

 !؟ ناسنالا ف ةيرطف تسيل تاعزنلا هذه نأ ىلع انفقوي خيراتلا نكلو ةرطفلا نم

 ىف تاقوعملا لك « تنارويد لو » لاق امك تعضوف ةباصعلا ةيقب تءاج مث

 . ةيسنجلا ةيحابإلا ف تابغرملا لكو جاوزلا قيرط

 ليوحتل ةباصعلا دب ىف ىركلا ةادألا ىه ةأرملاو لجرلا نيب « ةقادصلا» تناك دقلو
 لك ةفرحنملا ةأرملاو ةرطفلا فرحنملا لجرلا دحج « ةقادصلا» كلت ىفف . . اهراسم نع ةرطفلا
 ! املاطم

 الو ةيسفنلا فيلاكتلا ال . فيلاكت الب سنجلا ةعتم- فرحنملا - لجرلا دجي ٠

 اهتعبت لمحتي ةجوزال .. تابقعم الب هتبغر ىضقي وهف .. ةيداملا الو ةيبصعلا
 ةياعرلا ىلإ نوجاتحي لافطا الوءةرسألا بساني امب ثثؤم تيب الو  اهتاقفنو
 ةيجوزلا طابرل « صلخي » نأ كلذك مازتلا الو « ماودلا ىلع مهبلاطم ديازتتو
 ! هادعتال

 دسفيو اهقهرب لمح ال « فيلاكت الب سنحلا ةعتم كلذك - ةفرحنملا- ةأرملا دجتو
 دعو ٠ تاعبتلا ددعتم تيب ةرادإ ةيلوشسم الو « لافطأ ةياعر الو ةعاضر الو « اتقاشر »
 ىه الو « الع ةماوقلا بلطي وه الف .. ءىشب املاطي ال «اليمز» كلذ ىلإ ةفاضاالاب

 لحدت نأ بحت الو اهسفن اهضخبت تحبصأ ىلا ةماوقلا كلاتل عوضخلاب ههاجت ةفلكم
 »١«. ! جاوزلا ةعرش ىضتقت اک هدحو هل نوکت نأب ةفلكم كلذك ىه الو .. امف

 !؟ « غامدلا عجوو » ةرسألا اذاملف كلذك رومألا تناك اذإف

 قالطلا ةبسن كانهو ككفملا تيبلا كانهف .. هلك كلذ دعب جاوزلا ثدح نإ امأف

 ل اجرح نادجي ةجوزلا الو جوزلا دعي ملو ! نيهرطلا نم دوحو هل دعي مل ةيحوزلل صالخالا نأ عقاولا« ١ ١
 ىعتم »وأ ٠ كسفن معتم « هناونع بوتكم ريغ ٠ روتسد » ىضتقمب كلذ متيو « نيحلاو نيحلا نيب « رييغتلا

 » Enjoy yourself كس
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 ! لافطألا درشن كانهو u \ « ةدنازتملا

 بيصي .. ثيدحلا نع ىنغت مهريراقت كلتف ىبصعلاو ىسفنلا قلقلا نع امأو

 نم رخأآ ضرم ىأب نيباصملا نم رثكأ ىكيرمألا بعشلا دارفأ نم نونجلا

 ةجردب اكيرمأو ابوروأ برغ ف ةرشتنم ةيسفنلا تادايعلاو .. ةكاتفلا ضارمألا

 ىلإ ناسنالا بهذي نأ ةيبرغلا ةايحلا ىف داتعملا « نيتورلا » نمو « ةظوحلم
 قلقلا ةجلاعمل عوبسأ لك ةرم نكي مل نإ رهش لك لقألا ىلع ةرم ةيسفنلا ةدايعلا

 « ۲ »! ةيبصعلا تابارطضالاو ىسفنلا

 . رظنلا تفلت ةرثك ةريثك راحتنالا ثداوحو
 ىتلا تالواحملا لك مغر ةرمتسم ةدايز ف تاردخملاو رمخلا ىلع نامدإلاو

 ةديعس ةايحلا نأ ولف ١ كشالو ةحضاو ةلالدلاو . نامدإلا نم دحلل لذبت

 هذه ىلإ اجلي امنإ . ردخملاو رمخلاب اهنم بورهلل عقاد كانه ناك ام ةرقتسمو

 عيطتسي الو هتهجاوم عيطتسي ال رم عقاو نم رفي نأ ديري نم « تابيغملا »
 اوسا دوهي مث .. تاظحل هترارم هیسنت ةلعتفم تالايخ ىف هنم برهيف « هریيغت

 ! دیدج نم برهیف ناک امم

 هل هتاذ ةميرجلا دوجوو . رمتسم ديازت ىف - اهعاونأ عيمجب - ةميرجلاو
 سانلا نمأيال ثيحب عمتجملا لوصأ نم الصأ تحبصأ ىتح تداز اذإف « ةلالد

 وأ لتق وأ ةقرس وأ فطخ ةميرج ةظحل ةيا ف مهيلع عقت نأ مهسفنأ ىلع
 .. ةميرجلا نم مهتياقول ةيداع ريغ تاءارجإ ىلإ امئاد نوجاتحيو « باصتغا

 هنأو « عمتجملا اذه ىف ةلحنم « ةيناسنالا » طباورلا نا ذئدنع ىنعت اهنإف

 ىلع ةعنطصملا ةيحطسلا طباورلا نم عضو امهم « هتقيقح ف ككفم عمتجم

 ! ةيجراخلا هتهجاو
 ةلكشم تراص دقو .. ةروطخ دشاأو ةلالد اوسأ رمأ ثادحألا مئارجو

 لك تارمتؤملا اهل عمتجت . ىبرغلا عمتجملل ةمئاد ةلغشم نيحناجلا ثادحألا
 . ماع لک دیازتت مث .. ماع

 بتاكملا ىف لمعلا لجأ نم مهتاهمأ مهتكرت نيذلا نودرشملا لافطألا مهنإ

 تيب س برهلا تالاح رغ اذهو نيجوزتملا ددع نم ٠ ةيكيرمألا تايالولا ضعب ف قالطلا ةبسن تفل « ١ ١

 ' ىروصلا جاوزلا رارمتسا عم ةنايخلا تالاحو ةيجوزلا
 صارمألا ںوحلاعپ مهو  دوھیلا نم مھمظعم ةيسفنلا تادايعلا ىلع يمئاقلا نا ىلإ لبق نم انرشا « ٠

 ' ةيسنجلا ةحابإلا نم ديزمو سوفنلا ف للخلا نم ديزمب ةيسفنلا
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 مزاحلا بألا هيجوت اودقف نيذلاو . ليللا ف ثبعلاو وهللو ٠ رجاتملاو عناصملاو

 مهتملع نيذلاو« ةررحتملا ةأرملا ١ عم هتكرعم ف هنايك دقف دق هتاد بألا نأل

 : ' نيمرجم نوحبصي فيك نويزقلتلاو امنيسلا
 نأ همه لك ىذلا ١ بابشلا اهشيعي ىتلا ةهافتلاو ةعويملا ناولأ ريغ هلك اذهو

 ناولا ربغو « ليللا ف نوجملاو وهللا ىف اهقفنيل راهنلا ف دوقنلا بسكي

 نونجو  امنيسلا نونج نييممألا ةايح ىلع تلوتسا ىتلا ةماعلا « نونجلا «
 . ىرعلا نونجو « ةدوملا ١ نونجو ١ سنجلا نونجو  ةركلا نونجو ١ نويزفلتلا
 . خلا .... عيلاقتلا نونجو ١ ةعرسلا نونجو

 ي م وم

 '“ ضرألا ف هلك رشلا اذه اوتدحي نأ دوهيلا عاطتسا فيك

 نم مهتلوج اوأ دب طقف مه امنإو ابوروأ داسفإب اوفتكي مل عقاولا ف - مهبإ

 رصتقي مل ريرشلا مهطاشنو « ابوروأ ىلع اروصقم نكي مل مهفده نكلو .. كانه

 دعب - ابوروأ قيرط نع اهلك ضرألا ف داسفلا اورشن مه امنإ « برغلا ىلع
 ' اهداسفإ

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا تناك ةريخألا ةتالتلا نورقلا لالخ ىفف

 ىلع اهتوقب بلغت ابوروأ تناكو « رمتسم ديازت ف ابوروأل ةيداملاو ةيملعلاو
 ىلع ابوروأ ةبلغ لالخ نمو « ةصاخ ةفصب ىمالسإلا ملاعلاو « هلك ملاعلا
 تلمشف مهمومس دوهيلا رشتن  ىمالسإلا ملاعلا ىلعو . اهلك ضرألا
 ىذلا ريرشلا ططخملا ف مهتلخدأو - كبر محر نم الإ - اعيمج « نييممألا »
 : هلئاسوو هقده دوملتلا ددحب

 ١ راتخملا تلا بعش مهبكريل هلا مهقلخ نيذلا ريمحلا مه نويممألا «
 !؛ ضرألا ف هلك رشلا اذه اوثدحي نأ دوهيلا عاطتسا فيكف

 !؟ « راجحألا » باتك ىف راك ميلو مهروصي نيذلا « ةربابجلا » كئلوأ مه له
 مامأ فقيال نيذلا - مهسفنا نوروصي امك - ةرقابعلا كئلوأ مه له

 !؟ زجاح مهنود لوحي الو ءىش مهتیرقبع
 موي لكلو ماع ةئالو ماع فلأل نوططخي نيذلا ةاتعلا نوططخملا كئلوأ مه له

 لاثمأ نوأرقي نيذلا نييممألا نم نوموزهملا مهروصتي امك ٠ مايألا نم

 ناك ىتلا بتكلا نم اهريغو « جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ »و « تالوكوتوربلا »

 اوراصو- ىوتستو ةبعللا جضنت نأ لبق- ىضم اميف نويعلا نع دوهيلا اهيفخي
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 مهنأ مهومهويو نييممألا اهب اوبعريل عساأو قاطن ىلع اهنورشني نيذلا مويلا مه

 ةوق وأ مهيمحت ةديقع نم ديصر ريغب مهو اهنوأرقب .. نوكيف نك ءىشلل نولوقي
 ريبدتلاو ركاملا ركملا اذه مامأ نحن عنصن اذامو : مهسفنأل نولوقيف ١ مهنع عقدت

 !؟ ٹیبخلا
 كئلوأ مه الو « ةربابجلا كئلوأ مهال ' هلك كلذ نم ائيش دوهيلا سيل ' الك

 ! ةاتعلا نوططخملا كئلوأ مه الو ٠ ةرقابعلا
 امم ءىش ىلإ اولصي ملف رثكأ وأ ماع ىفلا لالخ اولواحو اوربدو اوططخ دقلو

 نويممألا وه ةريخألا ةثالثلا نورقلا ف نوردقي مهلعج ىذلا امنإ .. نوديري

 صرف نم مهل اوحاتأ امو « اهنم نوذفني تارغث نم مهل اوحاتأ امہ « مهسفنا
 . داسفالل

 . ثادحألا لالغتسا نوديجي مهنكلو ثادحألا نوئشنيال دوهيلا

 دوهيلل تنكم ىتلا ىه ةريخألا ةعبرألا وأ ةتالثلا نورقلا ف نييممألا لاوحاأو
 .. نيكمتلا اذه لك

 : ميركلا هباتك ف دوهيلا نع ىلاعت هللا لوقي

 ١ سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث امنيأ ةلذلا مهيلع تبرض » ١ « «
 : مهيلع ةبورضملا ةلذلا ىه مهل ةبسنلاب ةمئادلا ةدعاقلاف
 ءوسس مهموسي نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نثعبيل كبر نذأت ذإو »

 . « ۲ » باذعلا
 نيكمتلا وه ءانثتسالاو
 . سانلا نم لبحو تلا نم لبحب . ءانثتسالا ةمق ف مويلا مهو
 ام لك اهاضتقمب ىرجي ىتلا . هناحبس هتئيشم وهف هلا نم لبحلا امأف

 باقر نم مويلا اونكمتي نأ درهيلل هلا اشي مل ولف .. نوكلا اذه رومأ نم ىرجي
 اذإ اهمهف انعطتسا امير ةمكحل هناحبس كلذ ءاش هنكلو « اونكمت ام نييممألا

 ةيرشبلا ةايحلا ف اهلك رومألا تايرحم ريسفت ىوحي ىذلا « لزنملا هباتك انربدت
 . اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام

 مجحلا فرعنل اديج هربدتن نأ ىعبني ىذلا اذهف سانلا نم لبحلا امآو
 « راتخملا هتلا بعشل » ةموهولا ةوقلل ىقيقحلا

 « نيدلا » ىوحف تدسفأ ةيبوروألا ةسينكلا نإ لوألا ديهمتلا ف انلق
 [ ٠١۷ ] فارعألا ةروس ۱١١ [ ١ ١ ] نارمع لا ةروس ۰ ۰
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 « ايناش ةعيرشلا نع ةديقعلا تلصفو ٠ الوأ ةديقعلا تهوشفءابروأل ةبسنلاب
 ةهسينكلا تفرتفا امع الضف ٠ ليلقلا الإ ةعيرشلا نم اولخ ةديقع نيدلا تم دقو

 . نيدلا نم سانلا رفنت ىتلا اياطخلا نم

 نأ دوهيلل تحاتأ ىتلا « ءدبلا ةطقن ىه هذه نأ اديج كردن نأ ىغبنيو

 ! نورق ةدع قرغتسا دق كلذ ناك نإوهولعف ام لك اولعفي

 ف امنإ ىمالسإلا ملاعلا ف لمعلاب اوادبي مل دوهيلا نأ الوأ ظحالن نأ بجيف

 اوبراح دقف ؛ اهلافغإ زوجيال ىتلا هتلالد هل رمألا اذهو . ىحيسلملا ملاعلا

 لكب ~- اولواحو ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا نمز ف ءاوعش ابرح مالسإلا

 لکيو مهريب دتو « مهطيطخت » لکبو « مهتوربج » لكبو ةريرشلا « مهتيرقبع »
 ملف اهنع تقثبنا ىتلا ةلودلا ىلعو ةديقعلا هذه ىلع اوضقي نأ - مهئاهدو مهركم

 : ددصلا اذه ف هنأش لج لاقو « مهروخن ف مهدي هتلا درو ‹ اوعیطتسی

 : لق . ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو « انمآ اولاق مكوقل اذإو »

 ‹ مهؤست ةنسح مكسسمت نإ . رودصلا تاذب ميلع هتلا نإ ! مكظيغب اوتوم

 . ايش مهديك مكرضي ال اوقتتو اوربصت نإو « اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو

 « ١ » « طيحم نوملعي امب هلا نإ

 : اعيمج مهريغ نأشو مهنأش ف لاقو
 تلمكا مويلا « نوشخاو مهوشخت الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا »

 « ١ » « انيد مالسالا مكل تيضرو ٠ ىتمعن مكيلم تممتأو « مكنيد مكل'

 قرف ثادحتسا ف اروصحم ةليوط نورق لالخ مالسإلا دض مهديك لظو

 عدخت مل قرفلا هذه نكلو « هنع دعبلا لك ةديعب ىهو مالسإلاب رهاظتت ةينطاب
 ةمألا مسج ىف رثؤت ال ةدعبم ةذوبنم تلظو « مهنيب ةايحلا مطتست ملو « نيملسلملا

 ىف ةقبطم ةيمالسإلا ةعيرشلا تلظو « اهريس طخ ىف الو اهدئاقع ىف الو ةملسملا
 . نامزلا نم انرق رشع ىنثا ىلع ديزي ام ةيمالسإلا ضرألا

 ىتلا تارغثلاب ائيلم الخلخم عضولا ناك دقف ةيحيسملا ابوروأ ف امأ
 امك ىربكلا ةرفثلاو . اهلالخ نم اودسفيو اهنم اوذفني نأ دوهيلا عيطتسي
 . ةسينكلا دي ىلع ههيوشتو نيدلا فيرحت تناك انفلسأ
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 دوهيلا نايف ‹ ضرألا عقاو ف هب لومعم « ىقيقح نيد ةمألل نوكي نيح هنإ

 امهم ةمالا هذه دض ايش اوعنصي نأ نوعيطتسي ال - رشلا ىلع مهتردق لكب -

 : نيحلاو نيحلا نيب « ىذألا , نم عاونأب اوماق نإو « اولواح |

 « ١» ١ نورصنیال مث رابدألا مکولوی مکولتاقی نإو . ینا الإ مکورضی نل »

 یلع مکتایح مایق یف الو ‹ مکنید یف اورثؤی نلو ‹ مکتدیقع ف مکورضی نل یأ

 اوذؤي نأ نيب قرفو « ءاذيالا نم عون ىأب طقف مكنوذؤي امنإ . نيدلا اذه ىضتقم
 نم غون لاتقلا نإف . مكتايح تاموقم ىأ مكنيد اورضي نأ نيبو مكصاخشأ

 ناودعلاو.ءاذيإلا نم عون ءادعألا بيلأتو . ءاذيإلا نم عون بابسلاو . ءاذيإلا

 اهل ىقب ام ةميلس ةمألا ىقبت نكلو . ءاذيالا نم عون دارفألا ضعب ىلع

 . ميقتستو هيلع اهتايح موقت ىذلا جهنملا ىأ « اهنيد

 نأ دوهيلا عاطتسا دقف ‹ ىقيقح نيد كلانه نكي مل ثيح ابوروأ ف امآ

 ةرطفلا خسمب لب اهلك ةايحلا دعاوق رييغتب نكلو - طقف ءاذيإلاب ال - اورضي
 . ريرشلا بعشلا مهبكري باود ىلإ سانلا ليوحتو « اهتاذ ةيرشبلا

 تادب نيح الإ ابوروأ داسفإ ف داجلا لمعلل اومدقتي مل دوهيلا نإف كلذ عمو
 . نيدلا نم ةدمتسملا ميقلا لك نع ىلختت ابوروأ

 ناك هنكلو . هتلا دنع نم لزنملا نيدلا وه سيلو . معن اهوشم نيدلا ناك دقل

 . ىوامسلا نيدلا راثآ نم ائيش لمحي

 اوركذ امم اظح اوسنف مهقاثيم انذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو »

 « ۲ ۰ هب

 دق اونوكي مل ىذلا ىقابلا ءزجلا اذهو . هلك هوسني مل مهنكلو اظح اوسن
 . نورق ةعضب ابوروأ ف اداسف اوثيعي نأ نيبو دوهيلا نيب لاح ىذلا وه هوسن

 روفنلا كانه ناك « طابرلا ةنيتملا ةرسألا كانه تناك « قالخألا كانه تناك

 نع اهزيمي ىذلاو ناسنالا ىشنأب قئاللا ىرطفلا ىوتنألا ءايحلاو ةشحافلا نم
 ناكو ١ ضرعلا ةنايصو ةفعلا ىلع ديدشلا ظافحلا كانه ناكو ناويحلا ثانإ

 ةضبق لف عقو نم الإ ١ ضعبو مهضعب نييحيسملا نيب اميف ابرلا ميرحت كانه

 س
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 .. ةرخآلا ىلإ ملطتلاو ايندلا ةايحلا عاتم ف دهزلا كانه ناكو  دوهيلا نيبارملا
 .. ناکو .. ناکو

 ىطسولا نورقلا » ىف ىسن دق نكي مل لزنملا تلا نيد نم ظح هلك كلذ

 تلا نأل ةمايقلا موي مهل عفشي الو هلا دنع عفنيال هنأ مغرو . ابوروأ ف « ةملظملا

 ىلع رخآلا اهضعبب نورفكيو اهضعبب سانلا نمؤي ءازجأ هنيد ةئزجتب ىضريال
 . مهاوه

 مكنم كلذ لعفي نم ءازج امف !؟ ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفا ١
 « «١ ١ باذعلا دشأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا ف ىزخ الإ

 مهطاشنب مايقلا نم مهعنم ازجاح ناك - دوهيلل ةبسنلاب - هنإف كلذ مغر
 . نورق ةدع عساو قاطن ىلع دسفملا

 ىذلا اهنايغط لك تغط امل .. داسفإلاو داسفلا ف ةسينكلا تنعما املف

 ةاغطلا مم تفقوو « حالصإلا تاكرح تبراحو « ملعلا تبراحو ٠ هنع انثدحت

 - كلذ مهعضوب - اوراصف نيدلا لاجر قالخأ تدسف نيحو .. نيمولظملا دض

 : هلا لیبس نع نودصي

 نع نودصيو لطابلاب سانلا لاوما نولكأيل نابهرلاو رابحألا نم أريثك نإ »
 « ۲ »« هللا لیبس

 ‹ هنم نوخلسنيو نيدلا نم نورفني ابوروأ ف سانلا ذخأ هلك كلذ ثدح نيح
 .. قحلا نم هتلا هلزنا امو ليطابألا نم ةسينكلا مهل هتمدق ام نيب نوقرفيال

 ةصرفلا تدجو ذئدنع .. حيحصلا نيدلا قانتعا ىلإ هتاذ تقولا ف نوعسيالو
 مهطاشن نوطشني اوأدبو « ضرألا ف اداسف اوثيعيل دوهيلا اهبقرتي ىتلا

 نرقلا ىلإ - لقألا ىلع - رشع نماثلا نرقلا نم دعاصتي لظ ىذلا ريرشلا
 . نيرشعلا

 مهوبكريل نيممألا اورمحتسي نأ - دوملتلا ف ءاج امك - دوهبلا ططخم

 ءنويمدآ مهو مهورمحتسب نأ - طق - اوعاطتسا لهف ١ مهحلاصمل مهورخسيو

 ؟ نيدلا نم راثآ ىتح وأ ناطيشلا ديك نم هب نوذولي نيد مهل یاأ

 نيدلا ع مهداعتباب - ابوروأ ف نييممألا نأ طبضلاب ثدح ىذلا امنإ ' الك
 نأ هوعدو ىناطيشلا بعشلل مهسفنأ اورمحتسا نيذلا مه - هنم مهالخسناو
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 ' ءاشی فيك مههجویل مهروهظ قوف بکری

 دوهيلا ذفن نيأ نم ىرذل ةوطخ ةوطخ ابوروأ لاوحأ عبتتنلو

 ىذلا حيحصلا نيدلا تقنتعا لوقن الو « اهنيد اياقب ىلع ابوروآ تيقب ول
 + روهيلا ذفني ناك نيأ نمف « ءاقمحلا ةبصعتملا برحلا كلت هتبراح

 ىلع لجرلا ةماوقو ةأرملا ةفع ىلع موقت ةكسامتم ةطبارتم ةرسألا تيقب ول

 ° روهيلا ذفني ناك نيأ نمف تيبلا

 نيأ نمف ةرخآلا ىلإ نيرظان ايندلا ةايحلاب نينوتفم ريغ سانلا ةماع ىقب ول
 ' دوهبلا ذفنب ناك

 ؟ دوهبلا ذفني ناك نيأ نمف « نيدلا مم عارصو ءادع رغ ىلع ملعلا ماق ول

 نمف هيلع مهتايح موقت نأ نوضفريو ابرلاب لماعتلا نومرحي سانلا ىقب ول
 “ دوهيلا دفن ناك نبأ

 .. مت

 .. هلآلا عارتخا دعب ةعانصلا تماق نيح

 لكأ ضفرتو « ةايحلا ف هجهنم قبطتو هتلا لزنأ امب مكحت ةلود كانه تناكول

 وه ةميركلا ةايحلل هيفكي ىذلا وه هقحو ٠ هقح هتيفوت ىلع صرحتو ريجألا لام
 هنع عافدلاو « ىبعشلا » ءاغبلا رتنب دوهيلا ذفني ناك نيأ نمف .. هترسأو

 دوجول الالغتسا هلك كلذ اولعف دقو ! هل ةيعارو هيلع ةسراح ةلودلا ةيلوتو

 !؟ ةنيدملا ف رسأ الب لامعلا نم هرافلا بابشلا

 نم اهلفكي اليفك ةأرما لكل ميقتو . تلا لزنأ امب مكحت ةلود كانه تناك ول

 دوهيلا ذفني ناك نيأ نمف ٠ ءالفكلا لك دقعت نيح لاملا تيب نم وأ ٠ اهابرق ىوذ

 ؛ ةنيدملا ف لمعلاو فيرلا نم ةرجهلا ىلإ ةأرملا رارطضا لالخ نم اوذفن نيذلا
 ° نايحألا نم ريثك ف اهضرع نع ىلختلا ىلإ اهرارطضاو

 . لمعلل ةأرملا ترطصا نيح ىتحو

 رجألا ىف ةملاظلا ةقرمتلا كلت حبت ملو تلا لزنأ امب مكحت ةلود كاسه تناك ول

 نيذلا دوهيلا ذفي ناک نیآ نمف « لمعلا سفنب موقت ىتلا ةأرملاو لجرلا نيب

 ٠ هلك ىرشبلا عمتجملا اهب اورمدو ةأرملا ةيضقب ىركلا مهتسل اوبعل

 ںاک ںیآ ںمف ةذڈونتم الو ةننھم الو ةرقتحم الو ةدھطضم رغ ةآرملا تاک ول

 اهودميو ةأرملا ةيضق ىف اوخفىيل ءىسلا مقاولا اذه اولغتسا نيذلا دوهيلا ذفني

 ٠ هاجتا لك ىف اهيلإ تلصو ىتلا داعبألا ىلإ
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 دسفت ال ىتلا ةحيحصلا لوصألا ىلع « ميلعتلا نم اهقح لانت ةآرملا تناك ول

 اهنم لعجتو اهفقتتو اهملعت كلذ عمو  اهتفيظو نع اهدعبت الو « ةأرملا ةثونأ

 ميلعت ةيضقب اوبعل نيذلا دوهيلا ذفني ناك نيا نمف « ةرونتم ةلضاف ةناسنإ
 لوأ نم داسفلا دودح دعبأ ىلإ امهيلك لجرلاو ةارملا اهب اودسفاو ةارملا

 ؟.. لافطألا ديرشتو ةرسألا ميطحت ىلإ سنجلا ةيحابإ ىلإ طالتخالا

 ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لها نأ ولو ١
 « ١ » « نوبسكي اوناک امب مهانذخأف اوب ذك نکلو

 تانج مهانلخدألو مهتائيس مهنع انرفكل اوقتاو اونمآ باتكلا لهأ نأ ولو »
 نم اولكأل مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو . ميعنلا

 . « ۲ » « مهلجرا تحت نمو مهقوف
 مهورمحتسيو مهب اوبعلب نأ دوهيلا عاطتسا ام اوقتاو اونمآ مهنأ ول .. معن

 .. مهحلاصم ةمدخل
¥ *¥ ¥ 

 تقولا ف ضرألا ف مهل نكم ىذلا لبحلاب دوهيلا اودمأ نيذلا مه « سانلا »

 .. رضاحلا

 ةاتف وأ ىتف لكف« ضرألا ىف داسفالل دوهيلا اهماقأ ةيدوهي ةسسؤم امنيسلا

 ىذلا لاملاب مهدمي . دوهيلا دمي « سانلا نم لبح » وهف امنيسلا نونج هباصأ
 مهل ققحيف هسفن تاذ ىف داسفلاب مهدميو « ةقفانلا ةراجتلا هذه نم هنوحبري

 . ريرشلا مهططخم

 نونجو ةنيزلا نونج اهباصأ ةاتف لكف .. ةيدوهي ءايزألاو ةنيزلا تويب
 ~- ةيحان نم لاملاب مهدمت « دوهيلا دمت « سانلا نم لبح ١ ىه « ةدوملا ١

 ف داسفلاب مهدمتو - قالطإلا ىلع تاعانصلا حبرأ نم ةنيزلا تاودأ ةعانصو
 مهططخم مهل ناققحيف اهجربتب هتنتف ىلوتت ىذلا باشلا فو اهسفن تاذ
 . ريرشلا

 هباصأ ةاتف وأ ىتف لكف ٠ ةيرشبلا ىلع دوهيلا هقلطأ نونج سنجلا نونج

 ىتلا تاوهشلل هسقن دابعتساب مهدمي « سانلا نم لبح ١ وهف سنجلا نونج

 . ريرشلا مهططخم لوانتم ف حبصيف هتيمدآ نع هب طبهت

 ىتف لكف . ةيرشبلا ىلع دوهيلا اهقلطأ ىتلا نونجلا عاونأ نم ةركلا نونج

̂ [ ١ ١ ٠ ةدئاملا ةروس ] ١١ - ١١ [  ٠ ١ .٠ فارعالا ةروس ] ١

V۲ 



 مهدمي  دوهيلا دمي « سانلا نم لبح » وهف ةركلا نونج هباصأ « ! ةاتف وأ »

 نع هفارصناو « ١ » اهفاسفس ىلإ رومألا ىلاعم نع هفارصناو هتامامتها ةهافتب

 اوثبعب نأ دوهيلل رسييف « لاوحأ نم هب طيحب اميف رظنلاو ةداجلا تامامتهالا

 قيرفلاو قفخأ ىذلا قيرفلاب نولوغشم ( ! تانبلاو) دالوألاو ىملاعلا مهثبع
 ! زاف ىذلا

 هعدوأ لام بحاص لكف . بيرختلا ف اهلعفأو دوهيلا تاودأ كتفأ نم ابرلا

 ؛ دوهيلا دمي « سانلا نم لبح ١ وهف مهتاسسؤمو مهفراصم ىل دوهيلا دنع

 ؛ هلك ملاعلا داصتقا ىف اهب نومكحتيو مهسفنأ اهب نووقي ةلئاط حابرأب مهدمي

 : ابرلا نم هتايح بيصي ىذلا لابخلابو

 نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقيال ابرلا نولكأي نيذلا »
 « ۲ « سما

 ‹ ايسور وأ اكيرمأك لود نم مهيتأي ىذلا ددملا نع رظنلا فرصب هلك اذهو

 ىلإ ريشت امتإ سانلا « ضعب » ىلإ الو اهنيعب لود ىلإ ربشت ال هيآلا نإف
 محر نم الإ .. « سانلا ميمج » نم ىتأي ددملا نأ مويلا لصاحلاو « سانلا ١

 ! كبر
 كلذو « راتخملا هلا بعشل » مهسفنأ اورمحتسا نيذلا مه « نويممآلا »

 . ناطيشلا ديك نم مهيمحت ىتلا ةيعيبطلا ةياقولا نع مهيلختب

 ىلع هناطلس امنإ . نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ »

 « ۲ »۰« نوكرشم هب مه نیذلاو هنولوتي نیذلا

 اوفلتي نأ دوهيلل حاتا ىذلا ربكألا مرجملا ىه - ابوروأل ةبسنلاب - ةسينكلاو
 ىقلخلاو ىحورلاو ىركفلا : داسفلا ناولآ نم اهيف اوعيشيو ابوروأ

 ىل ةروصلا هذهو مجحلا اذهب عمتجي ملام ىسايسلاو ى داصتقالاو ىعامتجالاو

 اهخيرات ف ةيرشبلا اهسكتنت مل ةسكنو«ةيرشبلا ةرطفلل لماك خسم : خيراتلا

 نأ ةيرح تناك ىتلاو ١ رشبلل ةحاتملا ةيملعلاو ةيداملا تايناكمإلا لك مغر هلك

 هتارورض ءاضق نم غرفي نأ دعب ايلعلا قافآلا ىلإ « ناسنإلاب » عفترت

 طبهتوءاهسمطت لب هحور سبحتو ةرورضلا ملاع ىف هقرغت ىه اذإف«ةيدسجلا

 .. ناويحلا هنع ففعتي ةيناويحلا نم'كرد ىلإ ناسنإلاب
3 ¥ 3% 

 ىناربطلا ءاور « اهفاتسفس هركيو رومألا ىلاعم بحي تلا نإ ء ملسو هيلع هلا ىلص لاق 2 ٠
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 . ةملسملا ةمألا ىلع عقت ةقيقحلا ف ربكأ ةيلوئسم كانه نكلو
 . خيراتلا ف ةما ريخ نوكتل « سانلل » هتلا اهجرخا ىتلا ةمألا هذه

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ همأ ريخ متىك »

 . « ١ » « هلاب نونمؤتو
 : ةيرشبلا لكل ةدئارو ةدهاش نوكت نأ اهفلكو

 لوسرلا نوكيو « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكاتلعج كلذكو »
 .« ۲ ,«ادیهش مکیلع

 !؟ رايتلا اهب ىضم نيأو تبهذ نيأ ةمألا هذه

 نع ةمألا هذ فرعلا ىذلا فارعلالا طخ نع ثدحتن «۴» باتكلا اذه ريغ ی

 ةيلوتسم ديدحت ددصب - انه لوقن انكلو . اهتلاسر اهاسنأو ىوسلا اهطخ
 مل ةيمالسالا ةمألا نإ - دوهيلا دي ىلع لابخلا نم مهباصا امع « نييممألا ١
 تاذل ميقتستو اهسفن دودح ف نمؤت نا - ةقباسلا ةنمؤملا ممألاك - فلكت

 روذلا ىلإ اهلك ةيرشبلا ىدهت نأ - كلذ قوف - تفلك امنإ ١ بسحف اهسقن

 ضرألا ف هللا نيد ةماقإ ىلإ - اهداهجو اهدهجب - ىعست نأو ٠ ىنابرلا

 ف هللا ةعيرش مكحت امنإ « مالسإلا ةديقع قانتعا ىلع سانلل هاركإ نود « اهلك

 . هتعيرش ىف لتمتملا ىنابرلا لدعلل اعيمج سائلا مضخيو . ضرألا لك

 . ,(٠ « ىغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ف هاركإ ال »
 . ٠ ٥ء« هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو »

 اهيق تناك « نورق ةدع ةيرشبللو اهسفنل اهتلاسرب ةمئاق ةمألا هذه تلظ دقو

 ضرألا ف رمأ مربي نكي ملو « رونلاو ةيادهلا لئوم ىه تناكو . ضرألا ف ةنكمم
 نكي مل ذئمويو .. نيدتحملا بيدأتل ةمئاق برحلاف الإو .. اهاضرب وأ اهنذإب الإ
 . ناطلس ضرألا ف دوهيلل

 مجارتت تلظ ةيرشبلل ةدئارو ةدهاش نوكتل هللا اهراتخا ىتلا ةمألا نكلو
 ذئدنعو . اهسفن تاذل اهتلاسر نع تلغش لب « ةيملاعلا اهتلاسر تلمها ىتح
 ةمألا هتفلخ ىذلا غارفلا تألمف ١ ضرألا ف ةنكمم ةوق دوجولا ىلإ ابروأ تزرب

 رومأ اهب هللا ربدي ىتلا ةينابرلا ننسلا بسح « اهتلاسر نع اهيلختب ةيمالسإلا
 . ضرألا ف رشبلا

 ,[ ۲۵۱ | هرقبلا هررس «4» | ۱١١ | دارمع لا هروس ۱
 . | ۳۹ | لاسنألا هروس ٠٤۳ [, non ] ذرقبلا ةروس ۰۲۱
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 هلمحت تناك یذلا داسفلا لکبو ؛ اهتیلهاج لکب تزرب دقف ابروآ تزرب نیحو
 ريرشلا بعشلل تحاتأف , لزنملا هللا نيدل ةسينكلا داسفإ ةجيتن اهئاوطا ىف

 قيرط ف اهدوقيل طوسلاب اهروهظ بهلي نأو«بكري نأ داسفالل صبرتملا
 . ناطيشلا

 ايش ىدؤت دعت مل ىتح اهنيد ف ةمألا هذه طيرفت داز نيح اءوس رمألا دازو

 « لاحلا ةعيبطب ةيملاعلا اهتلاسر نع الضف « اهسفن تاذل اهتلاسر نم ركذي

 لخدت ناوءىمالسإلا ملاعلا رهقت نأ ةيبيلصلا ابروأل ةصرفلا تحيتأ ذئنيحو

 ةلمحلا لالخ نم - دوهيلل حيتأو . لخادلا نم هنوصح كدتل مالسالا ضرأ

 سفنب « هتاذ ىمالسإلا ملاعلا ف مهمومس اورشني نأ - ةيزاغلا ةيبيلصلا

 وأ ةرشابم مهيديأب كلذ ناك ءاوس . ابروأ ف مهمومس اهب اورشن ىتلا لئاسولا
 ! صاخلا مهباسحل مالسإلا دض رودلا تاذب نوموقي نيذلا نييبيلصلا ىديأب

 مهسفنأ مه اوراصو « ةماودلا تاذ ف نوملسملا « نويممألا » لخد مث نمو

 ىذلا ناطلسلا كلذ دوهيلل متو ! دوهيلل لبحلا نودمي - كبر محر نمالإ -
 ةضورفملا ةمئادلا ةلذلا نم ءانثتسالا ليبس ىلع ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشا

 « «١ ١ سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ » : مهيلع

 لابخلا نم اهلك ةيرشبلا باصأ امع ربكألا لوئسملا ىه نذإ ةملسملا ةمألا

 اهفرشو ةمتاخلا ةلاسرلا اهيلإ لزنأو « رونلا اهيلإ هللا لزنأ دقف . دوهيلا دي ىلع
 لكب - نوكتلامنإو « هلك كلذب ىهلتتلال . ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخب

 ف ةيادهلاو رونلا رتنل ةمئاد ةكرحو امئاد ادهج - اهتيلعاف لكبو ؛ اهلقت

 ب . ضرألا
 '؛ ةلاسرلا لمحي نمف تلخت اذاإف

 صبرتملا ريرشلا بعشلا نود لوحي ضرألا ف ءىت ىأف تلحت اذإو
 '“ داسفاللل
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 دوهيلل ةصرملا حاتأ ىذلا وه اهتلاسر نع ةملسملا ةمألا ىلخت ناك اداو
 ناطلسلا تلوت ىتلا ةيلهاجلا ةمألا قيرط ع رشلا اذه لك ضرألا ڏ اوندحیل

 رود ىهنت ىتلا ىه مالسالا ىلإ نيملسملا ةدوع نإف .. ںوملسملا لحت يح

 ىعيسطلا مهمجح ىلإ مهديعتو ضرألا ف دوهيلا

 ,| ۱١۲ | دارمع لآ دروس « او
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 اوناك مهنأب كلذ « هللا نم بضغب اوءابو ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرض ١

 اوناكو اوصعامب كلذ . قحلا ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي

 مهموسي نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نثعبيل كبر نذأت ذإو » . « «١» ١ نودتعي
 « ۲ »۰ باذعلا ءوس

 مهنيب انيقلأو . ارفكو انايغط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم اريثك نديزيلو »
 . هللا اهأفطا برحلل اران اودقوأ املك ٠ ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةاودعلا
 . « ٣ »« نیدسفملا بحيال هللاو اداسف ضرألا ف نوعسيو

 « نييممألا » نم دوهيلا نيكمت ف ىلاعتو هناحبس تلا ةمكح نع لعاستن دقلو
 ءدب ىذ ئداب لوقنف . مويلا ةيرشبلا اهشيعت ىتلا ةيئانثتسالا ةرتفلا هذه ىف
 امنإف ارمأ ىضق اذإو » .. « ٤ »« لعفي امع لأسيال » : ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 بعشلا اذه ىلع ةلذلا لعجي مل اذامل ىلاعت هلاسن الف . « ٩ »« نوکیف نک هل لوقی
 بتكت نأ - ءادوسلا مهتفيحصب - نوقحتسي مهو«اهيف ءانثتسا ال ةمئاد
 . ةمايقلا موي ىلإ ةلذلا مهيلع

 : رافكلا ابطاخم ىلاعت هلوق ف هللا ةمكح نم ابناج حملن انكلو

 وأ « مكلجرا تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق »

 . « ٦ «« ضع سأب مكضعب قیذیو اعيش مکسہلی

 هللا دوجو تركنأف . هلك اهخيرات ف رفكت ملامك ترفك دق مويلا ةيرشبلاو

 هقلخ رش هللا راتخاف « ضرألا ف سانلا ةايح مكحي نا هجهنم تعنمو ؛ ةرهج

 سيل ىذلا رفكلا اذه ىلع اقافو ءازج مهسأب اهلك ةيرشبلا قيذيل - دوهيلا -
 .. خیراتلا ف همجح الو هعون ف لیثم هل

 دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا : لاق ىذلا وهو .. ايدو سيل كوراد نأ ركذنلو
 نع رداص هنأب ءاقترالاو ءوشنلا ريسفت نإ . ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا .. قاخلا ىلع اتردقل
 عضوف ! ! تح ىكيناكيم عضو ىف ةعيبطلل قراخ رصنع لاحدإ ةباثب نوكي ةيهالا ةدارلا
 ! مويا ضرألا ألم ىذلا داسفلل « ةيملع ر اسسا كلذب

 : لوقي هللاو

 ىذلا ضعب مهقيذيل. سانلا ىديأ تبسكامب رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ »

 [ ۲۳ ] ءايبنألا ةروس» ١١ [ ٤ ] ةرقىلا ةروس » ١»

 [ ١١١۷ ] ةرقىلا ةروس « ١١۷ [ ١ ] فارعألا ةروس » ١ ١

 [ 13 ] ماعنالا ةروس ١ [ 14 ] ةدئاملا ةروس ١ ٠
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 e VY «e نوعجري مهلعل اولمع

 ننس نع اجراخ سيل ويلا « نييممألا » ىلع دوهيلا طيلست نأ ىرن انه نمو

 نم ¬ مكحن نأ عيطتسن امك . ميركلا هباتک یف تءاج امك هدیعوو ه دعوو هللا

 نيح .. راحجألا ف نولخديف اهدعب نودوعي ةيئانثتسا ةرتف اهنا - هللا باتك

 ١ ا ىلا .

 ؟ قالخألا ىلحنمو نيدساف مهسفنأ مه دوهيلا سيلأ : سانلا ضعب لأسيو

 !؟ مهيف ةعئاذ ىه اهب مهومكحيل ةيرشبلا ف اهوعاذأ ىتلا رورشلا لكو
 كلذك مهنإ !! ىلب : لوقن '

 ف نوجلي نيح ساأنلا ىلع رامدلأ بتكت ىتلأ هلأ ةنس نم مه اوبرهي نلو

 . داسفلا ىلع نورصيو ةياوغلا
 اهرفك ءازج لابخلا ةيرشبلا ةقاذإ ف - هللا هردق - ارود مهل نكلو معن

 ‹ ةينابرلا ننسلا مكحب رامدلا مهبيصي نأ لبق هنودؤي ارود « رفكلاب اهحجبتو

 ىعوب نوططخي - ةيخيراتلا مهفورظ مكحب - مهنكلو ١ معن نودساف مهنإ

 ! طیطخت الب نودسفی

 قرستو نيمألا لاومأ صتمت اهدسج عيبت ذإ انكلو ٠ اه ضرعال ةيدوهلا ةاتفلا

 نيحف ةيمألا امأ . ثيبخلا هطيطخت ى اهب ديفتسيل «راتخحلا هللا بعشل» ايطعتل مهرارسأ

 ‹ ايعو رثكألا قيرفلل كشال ةبلغلا نوكت ةروصلا هذه ىلع رمألا عضوي نيحو

 نابوذلا نم هعنمت ةيخيرات لماوع - هداسف مغر - هنيب طبرت ىذلاو

 . ميرسلا

 . هللا باتك اهنيب دقف ةريخألا ةجيتنلا اما

 بورضملا ردقلا دوعيو - ةيئانثتسا اهنأل - ةيئانثتسالا ةرتفلا ىهتنت

 : دوهيلا مكحي

 ءوس مهموسي نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع نثعبيل كبر نذأت ذإو »
 .« «١» ١ باذعلا

 « ١ « مورلا ةروس ] ٤١ [ ١ ١ فارعالا ةروس» ] ۱١۷ [
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 تطرريدلا

 [0ع٣"0ك يتينانوي نيتظفل نم ةقتشم ةملك ]ع "٣۲۵٥0إ ةيطارقميدلا

 ةطلسلا هيف نوكت ىذلا مكحلا اهانعمو ( ةطلس ) ۸۲3٤05١ و ( بعشلا )

 لامعا ىلع ابيقر هيف بعشلا نوكي ىذلا مكحلا ماظن ىلع قلطتو . بعشلل
 رادصإ ةطلس ةمألا باونل نوكيو ٠ ةيباينلا سلاجملا ةطساوب ةموكحلا

 . نيناوقلا

 ثيح ٠ ةطربسإو انيثأ ىتنيدم ف قيرغإلا مه ةيطارقميدلا سرام نم لوأو
 ةموكح » مسا احالطصا اهيلع قلطي ) ةموكح نيتنيدملا نم لك ىف موقت تناك
 بعشلا دارفأ لك ناكو ( ةدرفم ةدحاو ةنيدم ىف موقت ىتلا ةموكحلا ىأ « ةنيدملا

 ةئيه ف نوعمتجيف . ةنيدملا مكس ف نوكراشي نيتنيدملا نم لك ف لاجرلا نم
 مكاحلا نوبختنيف « مكحلا رومأ لك ف نورواسشتيف « ةيمومع ةيعمج »
 . نيفلاخملا ىلع تابوقعلا نوعضيو اهذيفنت ىلع نوفرشيو نيناوقلا نوردصيو
 تناكو « نيتنيدملا نم لك ىف ةرشابم ةروصب اقبطم « بعشلا مكح » ناكف
 . الماك اقابطنا عقاولا ىلع ةقبطنم ةيمستلا

 « ةنيدملا ةموكح » ءاهتناب تهتنا ةيطارقميدلا روص نم ةروصلا هذه نكلو
 راكفألا نم يتكك ابروأ ةركاذ ف ةظوفحم تلظ نإو « ةطربسإو انيثأ نم لك ف

 اهيف ةيحيسملا تبلع ىتلا ةرتفلا ف ةنماك تيقب ىتلا ةيقيرغالا ئدابملاو ميقلاو
 ىقيرغالا ثارتلا ىلع « ةضهنلا » مايق دعب روهظلا ىلإ تداع مث « ابروأ ىلع
 -6۵٥0 مهتاحالطصا ف هيلع نوقلطي ىذلا ٠ ىنامورلا ثارتلاب جزتمملا

Roینامور یقیرغإ یا  . 

 ةيروطاربمالا لظ ف ماع فلا نم رثكا ابروأ مكحي غاطقالا لظ دقلو
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 هذه ىف هتامس نم ايش ةيحيسملا ريغت ملو . ىنامورلا نوناقلاو ةينامورلا
 عاضوألا تكرتو « هللا ةعيرش قيبطت لواحت مل ةسينكلا نأل ٠ ةيحانلا

 لظ ف هيلع تناك ام ىلع ىرجت ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةهيسايسلا

 ةرطابألاو كولملا تعزان نيحو « ركذب ليدعت نود ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 هللا ةعيرش ميكحتب مهمازلإ لجأ نم - انفلسا امك - كلذ نكي مل مهناطلس
 ماشلاو رصم ف نامورلا ةضبق نم اهوررح ىتلا ضرألا ف نوملسملا لعف امك

 ىه اهاوهل عوضخلاب مهمازلإ لجأ نم ناك امنإ . خلا .. ىقيرفالا لامشلاو
 . ىصخشلا اهناطلسو

 ةقصال ةيمدآ اعطق هفصوب الإ دوجو « بعشلل » نكي مل عاطقإلا لظ فو
 .. قوقحالو اهل ةمارك ال « نيطلاب

 « سدقملا ىهلإإا قحلا » ىضتقمب نومكحي مكحلاب نودبتسم كولم كانه ناك

 مهل نع امو « سدقم مهرمأو « رمأ مهمالكف « ضرألا ف هللا لظ » مهرابتعاب
 . ذيفذتلا ةبجاو رماوأ ىهف ءاوهآ نم

 ىف ةعقاولا تايعاطقإلا ءارمأ ضرألا ف ه ديكوتو مهناطلس تيبثت ىف مهنواعيو
 ( فارشألا ىأ ءالبنلا : نومسي نيذلا ) ءارمألا ءالؤه دي قالطإ لباقم « مهكلم

 طبضت ةباقر الو ةعجارم نود اوءاش فيك اهيف نوفرصتي « مهتايعاطقإ ىف

 مكح ف امإو ديبع امإ مه ةيعاطقإلا ضرأ ىلع نوشيعي نيذلا نأل ٠ مهتافرصت
 وهف « نوناقلا » مكحب قلطم ناطلس مهيلع « فيرشلا » ناطلسو « ديبعلا

 ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا لثمي مهل ةبسنلاب
 لاومألا نم هيلع هضرفيام الإ ىعاطقإلا ىلع كلملل سيلو « دحاو نآ ىف اعيمج

 هيحالف نم عاطقإلا ربمأ اهجرختسي كلتو ( هبلاطمو همهن عبشيام رادقمب )

 اوتوميل هشويج ف مهدينجت كلملا بلطي نيذلا « رافنألا » الإو « ةيربجلا ةوقلاب
 كئلوأ ىلع ةعقاو ةياهنلا ف كلملا ةطلس نأ ىأ .. هعماطمو هئاوهأ قيقحت لجأ نم
 نم ةرشابملا ةطلسلا مهيلع عقت امك  عاطقإلا ءارمأ ةطلس لالخ نم ديبعلا
 مهو “ديبعلا كئلوأ نوكي تالاحلا ميمج فو ..صاخلامهباسحل ع اطقالا ءارمأ

 لك مهيلع ةعقاو ٠ قوقحريغبو ناطلسريغب - « بعشلا » ةقبط ةياهنلا ف
 . تابجاولا
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 تناكو ٠ نيدلا لاجرو ةسينكلا ةطلس تناك ءالبنلاو كولملا بناج ىلإو
 نيدلا لاجرل لذملا عوضخلا بناج ىلإف . بعشلا ىلع كلذك ةياهنلا ف ةبصنم

 ةرخسلاو « روشعلاو تاواتإلا كانه تناك - مهل « سدقم » قح وهو -
 اههجوت تناك ىتلا ةسينكلا شويج ىف دينجتلاو « ةسينكلا ضرأ ىف ةيناجملا
 . كوللاو ةرطابألا نم اهناطلس ىلع نيجراخلا بيدأتل

 اهل أيه نأ دعب « ةيسنرفلا ةروثلا ف ترجفت ىتلا ىه ةمكارتملا ملاظملا هذهو

 . مالسإلا دالب ف ملعلا ىقلتل ابروا دالب نم نيثعتبملا نيبو نيملسملا نيب
 لدبتست نآ اهل حمسي عضو ف نكت مل اهتروث ترجفت نيح ابروأ نكلو

 مكحت تناك ىتلا ةلداعلا هتعيرشو « قحلا هللا نيد اهيلع تراث ىتلا ةيلهاجلاب
 ةبييبلصلا بورحلا نال بوذثجل او برغلاو قرشل 1 نم اهلوح نم ضرألا

 ىقيرغإلا اهثارت ىلإ تدتراف « ةعيرشو ةديقع مالسإلا ناختا نيبو اهنيب ازجاح
 e «مالسالا ىلإ أجلت نأ نم الدب اهتالک ڌم لولح نع هيف *حبت ىنامورلا

 كانه تناکو » عاطقإلا نم الیدب » ةيطارقمي دلا « ىلع ایروأ رایتخا عقوو

 . رايتخالا اذهل عشرت ةريثك لماوع

 ىتلا ةرئاثلا ةقبطلا ىهو ١ ةقوحسملا ةتوبكملا ةقبطلا ىه « بعشلا » ةقبطف
 ىتلا ةديدجلا ةقبطلا ىه ةيلامسارلا ةقبطلاو .. ناطلسلا ف ةكراشملا ىلإ ىعست

 هذههو .. ةلآلا عارتخا دبلدعب ىعانص جاتنإ ىلإ ىعارز جاتنإ نم -
 ىتلا ةقباسلا ةكلاملا ةقىطلا نم اعاذتنا ناطلسلا عزتنت نأ ديرت ةديدجلا ةقبطلا
 قفوت ىتلا ةبسانملا ةبعللا ىه ةيطارقميدلا تناك كلذل . ناطلسلا اهدي ف ناك

 ا ا

 رع ترورا تناك نِإو مالسإلل ىراضحلاو قاقثلاو ىملعلا طعضلا نم صلختت نا عطتست ملاهنأ عقاولا « ١ ١
 دحأ ةيسنرفلا ةروثلا دعت مضو ىدلا ىسئرعلا ىئدملا نوئاقلام  ةداوه الب مالسإلا تبراحو ةيمالسالا ةديقعلا
 مولعلاو ١ اسنرف ىلإ نيملمسلا دال برقا  ىقيرفإلا لامشلا ف !دئاس ناك ىدلا ىكلاملا هقعلا نم ةريثك ءايشا
 ةىتاكلل « برغلا قوف مطست هللا سمش ؛ باتك تئش نإ ارفا ) ةيبروإلا ةايحلا ف اريثك ةيمالسإلا ةراضحلا ترتا كلذك ١ اروا تاغل ىلإ ةينرعلا نم اهتمجرت دعب ةليوط ةرتف ةيبروالا تاعماجلا ف سردت تلظ ةيمالسإلا
 . هيليمزو نوضيب قورام ةمجرت ٠ برعلا ىلع مطست برعلا سمش » ناوئعب محرتملا ء هكنوه ديرجيز » ةينالالا
 ) م ١۹٩۹٩ توریہ
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 ةيلامسارلا ةقبطلا ىهو امهادحإ « ةطلسلا ىلإ نيتيعاسلا نيتقبطلا ةبغر نيب

 كلذ ىب -ردقب - كراشت بعشلا ةقبط ىهو ةيناثلاو « قتيقحلا ناطلسلا ىلع ىوتست

 ىقيرغالا ركفلا ءاحيإ امهدحأ نيرخآ نيرصنع نع الضف كلذو « ١ »ناطلسلا

 ةروص لمحي ركف وهو ‹ ةضهنلا رصع ذنم نييبرغلا نييركفملا ىلع هريثأتو ميدقلا

 ىتلا تاراعشلا وه ىناثلاو « ةطربسإو انيثا مايا نم ةيطارقميدلل « ةيراكذت »

 ‹ ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا : ىهو ةيسنرفلا ةروثلل ةيدوهيلا ةينوساملا اهتعضو

 دوهيلا ققحي اهئارو نمو ‹ تاراعشلا هذهل بسنألا قلطنملا ىه ةيطارقميدلاو

 ىف ابروأ ف ةلعافتملا رصانعلل بسانملا راطإلا ىه ةيطارقميدلا تناك هلك كلذل

 ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لاوحألا لظ ف .. نيحلا كلذ

 . نامزلا نم ةرتفلا كلت ف ةمئاقلا

 عارص ىلإ جاتحا دقف .. نيبغارلل ارسيمالو كلذ عم الهس رمألا نكي ملو

 « ةيطارقميدلا بساكملا » تناكو . ةيلاحلا هتروص ىلع ىوتسا ىتح ريرم ليوط

 مهيديأ ف نيذلا نم ةليوط ةضراعم دعب الإ ىتأت الو ‹ ةيئزجو ةعطقتم ىتأت

 بارضإلاب « بعشلا » مايق دعبو ٠ هنع لزانتلا ف نوبغريالو ناطلسلا

 ‹ ديرشتلاو لاقتعالاو نجسلا ىلإ ةيرحلا ةاعد ضرعتو « درمتلاو نايصعلاو

 . ماظنلاب لالخإلا ىلع ضيرحتلاو بغشلا ةراثإ ةمهتب

 ف ةيطارقميدلا ترقتسا نامزلا نم نرق ةبارق رمتسا حافكو لاضن دعبو

 ف اهنیب فالتخا ىلع ‹ اکیرمأو ابروا برغ لود ف اهارت یتلا ةيلاحلا اهتروص

 . ةيسيئرلا اهئدابمو ةماعلا اهتروص ىف رثؤيال تايئزجلا
¥ ¥ 

 فارشإ بوجو : الوأ : امه ةقيقحلا ىف قالطنالا اتطقن وأ . قالطنالا ةطقن تناك

 ةباقرا ةموكحلا عاضخإو «سدقملا ىملالا قحلا» ءاغلا ىأ « ةموكحلا لاعأ ىلع بعشلا

 ٠ بسحف ةيذيفت ةطلس ةموكحلا لعجو « تاطلسلا لصفو  اهتافرصت ىلع بعشلا

 نم زثكأ اهنم مرح ىلا «ةيناسنالا» هقوقح بعشلا ءاطعإ : ايناثو .. ةيعي رشت ةطلس ال

 . عاطقإالا ماظن لظ ى ماع فلا

 معر “ ىلامسارلا ماظنلا لظ ف ةدىعتسمو ةقوحسم تلط بعشلا ةقبط نإ لوقت ىوعد نييعوبشلل ء ٠ ١

 نأ انه تحت امو نويلامسارلا يه ماظنلا اذه لظ ف دحوألاو ىقيقحلا بساكلا نإو - ةيروصلا ةيرحلا
 . دعب اميف هلك كلذ ةشقانم ىتأيسه « ثيدحلا لحعتن
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 دهع ف ناك امل ةبسنلاب امخض امدقت ةيطارقميدلا تزرحأ نيناديملا الك فو
 . سدقملا ىهلإلا قحلا ىضتقمب مكحلا دهعو«عاطقإلا

 ءةيسيئرلا ةموكحلا تافرصت ىلع ةلماك ةيباينلا سلاجملا ةباقر تحبصأ دقف
 تناك ىتلاو  اهفراصمو ةلودلا دراوم لتمت ىتلا « ةينازيملا » ةصاخ ةفصبو

 نم ضرفي مكاحلا ناك ٹثيح « بعشلا ١ ىلع ةعقاولا ملاظملا باوبأ ربكأ نم

 ىلع قفني همظعم ناك ىذلا لاملا ىلإ همهن ىوريام رادقمب « هل ولحيام بئارضلا
 . ماعلا حلاصلا ىلع فرصي هلقاو«ماكحلاو كولملا خذب

 ةقفاومب الإ - ةبيرض ىأ - ةييرض ضرفت نأ ةموكحلا قح نم دعي مل

 باوبألا ىف الإ اهدراوم ةليصح فرصت نأ اهقح نم دعي ملو ١ ةيباينلا سلاجملا

 دعب مامرلاب سلاجملا كلت تكسمأ مث نمو  اهيلع ةيباينلا سلاجملا قفاوت ىتلا
 لازتامو - عممست تنك ام اريثكو .. فرصتلا ف ديلا ةقلطم تاموكحلا تناك نأ

 ةنسلأ ىلع « تانالربلا » ةقورأ ف ددرتت « بئارضلا ىعفاد » ةملك -

 فيفختلا نوبلطيو بئارضلا ىعفاد ءارقفلا ىلع ةمحرلا نوخرصتسي « باونلا
 نيذلا مه مهنأل«بئارضلا ىعفاد ةحلصم لاومألا قفنت نأ نوبلاطي وأ « مهنع

 . اهنوعفدي ىتلا بئارضلا ةليصحب رخآ دحأ ىأ لبق اوديفتسي نأ ىغبني

 نع ايجيردت ففخت - ةيطارقميدلا ومن لالخ - بئارضلا تلظ مت نمو
 ناك ثيح؛امامت سكعلا وه ثداحلا ناك نا دعبء«ءاينغألا ىلع دازتو ءارقفلا

 وأ« قالطإلا ىلع بئارض اهنع نوعفديالو ةلئاطلا تاورثلاب نوعتمتسي ءاينغألا

 ‹ ةمخضلا مهتاورث ىلع ريثأت ىأ رتؤت الو « ركذت داكتال ةهفات بئارض نوعفدي
 نم فرصلا هجو امك ! ربكألا بئارضلا ءبع نولمحتي نيذلا مه ءارقفلا امنيب
 ةماعلا تاعورشملا ىلع - لاحلا ةعيبطب بئارضلا اهمهاو - ةلودلا دراوم

 مهنأب ةصاخ ةفصب نوفصوي نيذلا سانلا نم ددع ربكأل اهتدئاف لصت ىتلا
 . ةماعلا ةحصلا ىلعو  ميلعتلا ىلع ايجيردت قافنإلا دازف ١ بئارضلا وعفاد

 ىلع تقولا تاذ ف قافنإلا لقو ١ تامدخو روسجو قرط نم ةماعلا قفارملا ىلعو
 هذه لتم تناك نأ دعبءبعشلا نم ةفرتملا ةلقلا الإ ديفتال ىتلا فرتلا تاعورشم
 . ةلئاطلا لاومألا اهيف قفنتو ةفلاسلا تاموكحلل لوألا لغشل' ىه تاعورشملا

 دقف « ةيباينلا سلاجملا » ىمسي اميف ىتح ةلهس بئارضلا ةيضق رمت ملو
 مهلثمت وا«ءارقفلا لثمت امم رثكا ءاينغألا لثمت اهدهع لوأ ف سلاجملا كلت تناك
 ةيباينلا سلاجملا ىلإ حيشرتلا طورش تناك ذإ ١ لاوحألا نم ريثك ق ءارقفلا نود
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 « ءارففلا اهنع زجعيو تاورثلا باحصاأ الإ اهنم رميال ثيحب ةعوضوم اهتاذ

 مهتاحيصب لاومألا باحصأ جاعزإو تانالربلا ىلإ لوخدلا نم اعنم اوعنمي ىكل

 « ريرمو ليوط داهج دعب الإ حيشرتلا قح ءارقفلا لني ملو ! مهيلإ ةهيركلا
 اوققحيو ‹ مهدالب ف بئارضلا مظن اولدعي نأ - مهلوخد دعب - اوعاطتساف
 . ءاوس مراغملاو مناغملا ف ةلادعلا نم اطسق

 لوح ةكرعملا اهيف رودت ىتلا اهدحو ىه ةيباينلا سلاجملا نكت ملو
 ىف اعيمج كراشت ةفلؤملا بتكلاو ةباطخلاو ةفاحصلا تناك دقف « بئارضلا

 نإ ددصلا اذه ف ليقام مهأ نم ناكو . عافدلاو موجهلاو راوحلاو شاقنلا

 ىلع نيب ملظ وه ءاينغألاو ءارقفلا نيب دحاولا ءىشلا ىلع ةبيرضلا ةبسن ديحوت

 مهتايح موقتال ىذلا ىرورضلا مهتوق نم ةبيرضلا نوعفدي مهنأل . ءارقفلا

 ضئافلا ضئاف نم وا « مهلاوما ضئاف نم نوعفدي ءايذغألا امنيب ٠ هريغب

 ةيدعاصتلا بئارضلا ماظن ريخألا ىف ثدحتسا كلذل ! ماع دعب اماع مكارتملا

 ريغ ىلوألا فلألاف .. لخدلا داز املك ةدرطم ةدايز ةبيرضلا ةبسن اهيف ديزت ىتلا

 اهرشع اهنم مصخي ىلوألا تناك اذإف .. ةرشاعلا ريغ ةيناثلاو « ةيناثلا فلالا

 .. اهسامخا ةثالث وأ اهفصن مصخي دق ةرشاعلاف ( لاثملا ليبس ىلع ) بئارض

 . اذكهو

 ةارتشملا ءايشألا ىلع ةضورفملا بئارضلا ىا « ةرشابملا ريغ بئارضلا اما

 دالبلا ف شاقنلا عضوم لازتامو تناك دقف « لخدلا ىلع ال ةمدختسملا وا

 نأ الثم نكميال ! ءارقفلاو ءاينغألا نيب اهيف زييمتلا نكميال هنأل«ةيطارقميدلا

 عفدي امم ربكأ انمث هل عفدي نأ هيلعف زبخلا فيغر ىنغلا ىرتشا اذإ : لاقي

 نع اهفيفخت وأ بئارضلا ءاغلإ ىغبني هنإ راوحلا ف لاقي امنإ ! هيف ريقفلا
 وهام فيرعت ىف امئاق عازنلا لظي مث « تايلامكلا » ىلع اهعفرو « تايرورضلا ١
 ىلإ الئام لظي لاح لك ىلع هاجتالا نكلو . ءايشألا نم ىلامك وهامو یرورض

 . ءاينغألا ىلع ةدايزلاو ءارقفلا نع فيفختلا

 ةيباينلا سلاجملا ف ىتح ةريسي ةكرعملا نكت مل كلذك قافنالل ةبسنلابو
 لثم اياضق نكت مل ءارقفلا نود ءاينغألل ةلتمم سلاجملا كلت تناك نيحف .. اهتاذ

 « بعشلا باون » ناك لب ! ةلرهس رمت ميلعتلا ةيناجمو ىمازلإلا ميلعتلا
 ۔رشن ف نوضراعي اوناك ( ماتخلا ىلإ ءدبلا نم ماودلا ىلع مهمسا ناك اذكه )

 ف ةداح تاشقان٠ رودت تناكو ! بعشلا ءانبأ نم ءارقفلا لمشي ىتح ميلعتلا
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 لامعت ىتأن نيإ نمف الإو « سانلا لك ميلعت زوجيال هنإ اهيف لاقي ٠ تانالربلا

 امك هيديب لمعي نأ فكنتسيس ملعت اذإ لماعلا نبا نإف !“ عناصملا ف نولمعي

 نم مت ' ملعتم لكل ةفيظو ربدن نأ انل ىّناوةفيظوب بلاطيسو ! هوبا لمعي ناک
 ف ةمدخلا نوضفريسو نوملعتملا ربكتسي فوسف ! مدخلا ىلع لصحن نيأ
 ! انحلاصم لطعتتو انتايح دسفتفىتويبلا

 نومرتحملا « باونلا » ناك ! ةماعلا قفارملاو ةحصلا اياضق كلذكو

 تسيل هذه نإ نولوقيو .. ءارقفلا اهنم ديفتسي ىتح اهميمعت ف نوضراعي

 عنصي اميف رح دحاو لكو « هسفنل ربدي دحاو لك امنإ ! ةموكحلا ةيلوئسم
 ! هسفنل

 بعشلا ىلع اهيف عفنلا دوعي ىتلا « ةماعلا » اياضقلا لك ف اذكهو .. اذكهو
 ! « بئارضلا عقاد »

 ةضورفملا دويقلا تففخ وأ تيغلا نيخ « ليوط داهج دعب لاحلا ريغت امنإو

 بلاطيو ءارقفلا حلاصم نع عفادي نم كانه راصف ةيباينلا سلاجملا لوخد ىلع

 ربسيتو « ةيحصلا ةياعرلاو جالعلا ريفوتبو«ىناجملا ىمازلإلا ميلعتلاب مهل
 . ةيطارقميدلا طاقن نم ةزراب ةطقن هذه تحبصاأو « ةماعلا تامدخلا
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 اهدراومب ةينازيملا ريغ ىرخألا ةموكحلا لامعا ةينالربلا ةباقرلا تلمش كلذك

 ةموكحلا دي ةباينلا سلاجملا تفك دقف  اهطاقن مهأ هذه تلظ نإو - اهفراصمو
 كئلوأ « ةيرح » نم كلذب تدازف ٠ « بعشلا » دارفأ « دارفألا » نع ايجيردت

 . دارفألا
 ناطلس نم ةناصح ف - ةلودلا ف مهتناكمو مهلاومأ مكحب- ءاينغألا ناك دقل

 نوناقلا ناك دقو . ةيمسر ةفصب كلذ لوقت ال ريتاسدلا تناك نإو نوناقلا
 ديسلا نيب ةينوناقلا ةقرفتلا ىلع ةحارص صني - ! هتلادعب ريهشلا - ىنامورلا

 اذإ ةبوقعلا هنع ففخيو « ةريثك قوقحو تانامضب لوألا طيحيف « دبعلاو
 لقأ ىلع تابوقعلا هيلع ددشيو « دويقلا نم ريثكب ريخألا طيحي امنيب « مرجأ
 . هنع ردصت ةوفه

 ةمئاق تلظ اهنكلو  ةبوتكملا اهصوصن ىف ةقرفتلا هذه تايطارقميدلا تغلأو
 ةوطخ ةوطخ تاموكحلا اهنع تعجارت ىتح « ةريصق ريغ ةرتف عقاولا ملاع ف

 عستت قوقحلاو تانامضلا تذخأف  بوعشلا هب تماق حافكو ليوط داهجب
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 . فاطملا ةياهن ف هلك هلمشت تراص ىتح « بعشلا » نم ةديدج تائف لمشتل

 : ىلي اميف تانامضلاو قوقحلا هذه صيخلت نكميو

 : لاقتنالا قح

 مظعم ناك دقف « عاطقإلا لظ ىف الوفكم ناكم ىلإ ناكم نم لقنتلا قح نكي مل

 ةروثلا تماق ىتلا ملاظملا نم اذه ناكو « ديبعلا مكح ف وأ اديبع سانلا
 _ ةصاخ ةحلصم تاذ تناك ةئشانلا ةيلامسارلا نكت نإوءاهميطحتل ةيسنرفلا
 ‹ ةعانصلل نيمزاللا لامعلا ىلع لصحتل « ديقلا اذه ميطحت ف - تقولا سفن ف

 . ةنيدملا ىلإ لوصولا نم مهعنمتو فيرلا ف مهزجحت عاطقإلا دويق تناك نيذلاو

 نم ريتكل نيعضاخ « ءارقفلا » لظ دقف ء ةليلو موي ف متي مل رمألا نكلو

 مهنأ تابثإب مهبلاطتو درشتلاب مهمهتتو ةطرشلا مهدراطت « مهتالقنت ف دويقلا

 امنیب ! نودوجوم مه ثيح مهدوجول لوبقم رربم داجيإبو ! نيمرجم اوسيل

 ! نيهوبشم ريغ مهف مث نمو  ءايذنغأ مهنأ درجمل نوءاشي ثيح نوبهذي ءاينغألا

 حبصأو ‹ بوذت لقنتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا كلت تذخأ اديور اديورو

 ةلودلا لخاد لقنتي نأ ف ارح- عمتجملا ف هناكم وا هلمع نكي امهم- ناسنإ لك

 ىناعملا نم اهتاذ نطاوملا ةملك تناكو . ةلودلا كلت ف « انطاوم » ماد ام ةدحاولا

 ىف - ايرظن - نيواستم اعيمج نونطاوملا حبصأفءةيطارقميدلا اهتثدحتسا ىتلا

 اوحبصأو ٠ دحاو نطو ىف نونطاوم اعيمج مهنأ مكحب تابجاولاو قوقحلا ميمج

 اهنأشب ةعجارم انلف ةماتلا ةاواسملا اما . قوقحلا نم ريثك ف نيواستم لعفلاب

 . دعب امیف

 تعبن اهنأ « C112۳ » ةيبوروألا تاغللا ف « نطاوملا » ةظفل نم ظحلنو

 بلاط كانه نمو ٠ ةاواسملاب ةبلاطملا ةكرح تادب كانه نمف « إل » ةنيدملا نم

 قوقحلا ف - ةنيدملا ناكس ىأ - ناكسلا لك ىواستي نأب نوبلاطملا

 نطؤلا ف ناكسلا عيمج ىلع كلذ ممع اهقوقح ةنيدملا تلان نأ دعبو « تابجاولاو

 دعب ىتح ايقاب ةنيدملا نم اهقاقتشا لظو « ريغتت مل ةيبوروألا ةظفللا نكلو هلك

 تمجرت دقف ةيبرعلا ةظفللا اما .. ناكسلا لك تلمشف اهلولدم مستا نأ

 دالبلا ف ثيدح عضوم حبصت ةيطارقميدلا راكفألا تأدب نيح « ةرخأتم

 « نطولاب « لصتملا « ةملكلل ريخألا لولدملا تذخأفءةيبرعلاب ةقطانلا ةيمالسإلا

 . بسحف ةنيدماب ال هلك
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 : لمعلا قح

 اهيلع لوصحلا نوعيطتسي ىتلا لامعألا ف سانلا ضعب لمعي نأ نيب قرف

 هل رسي نأ ىغبني لمع بلاط لک نأ ینعمب اررقم لمعلا قح نوكي نأ نيبو
 . هل حلصي ىذلا لمعلا ىلع لوصحلا

 ررقتي ىكل ليوط داهج ىلإ هریرقت جاتحاو « لبق نم اررقم قحلا اذه نكي ملو

 ررقتي مل ةيلمعلا ةهجولا نم ناك نإو .. كلذ دعب ايلمع مث رمألا أدبم ف ايرظن
 دعب اهحرشنس بابسأل ةيلامسارلا تايطارقميدلا ف ةظحللا هذه ىلإ الماك

 ىه ةعارزلا تناك دقف . هيف ثيدحلل لاجم كانه ناك الو افورعم ايش « لمعلا
 مكحب نولمعي ةيعاطقإلا وأ ةيرقلا ناكسو « ىعاطقإلا عمتجملل ىسيئرلا لمعلا

 تلقو ‹ اورثك وأ اولق ‹ اهيف نوشيعي ىتلا ةيعاطقالا ضرأ ف عقاولا رمألا

 عزويو«هلوقح ف نولمعي«ىعاطقالل كلم اهيلع نمو ضرألاف « ترثك وأ ضرألا

 اوفوي نأ مهنكمأ نإ مهسفنأل اهوعرزيل نيعم لعج لباقم مهيلع ضرألا ضعب

 ضرألا ف ايئاقلت لمعي وهف ةيرقلا ناكس نم روكذلا دالوألا نم ربك نم لكف

 ‹ رثك وأ لق اهماعط نم لكأيو  ةرسألا تيب ف نكسيو هترسأو هاب نواعي
 اهجتنت ىتلا ةيودبلا تاجوسنملا نم سبلي نأ فورظلا هل حيتت ام سبليو

 الو عقدملا رقفلا ةشيع نوشيعي لكلا ناك نإو فيلاكتلا ةليلق ةايحلاو . ةيرقلا

 نم قيرفو ‹ نوليلق مهو ةلودلا ىفظوم نم قيرف نكسي ناك دقف ةنيدملا ف امأ
 نم قيرفو - ذئموي ةديحولا تاعانصلا ىهو - ةيوديلا تاعانصلا باحصأ

 نم قيرفو ٠ دوهيلا نيبارملا نم قيرفو ( ةريغصلا قدانفلا ) لوزنلاو ىهاقملا

 مهتويب نيبو ةنيدملا نيب ام امئاد نولقنتي نيذلا نييعاطقإلا نم تاورثلا باحصأ

 عيب ىلع نشعي ىتاوللا اياغبلا نم قيرفو « مهتايعاطقإ لخاد ف - مهعالق وأ -

 هلوأ « هنم شيعي ىذلا هلمع هل ةنيدملا ناكس نم دحاو لك نأ لوقلا ةصالخ
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 ف لمعلا قح نع دحأ ملكتي الو .. لمع الب كانه ةايحلا هل لفكت ىتلا هتورث

 ف عمتجملا كلذ ف دعب تزرب دق نكت مل هيلإ ةجاحلا نأل ٠ ةنيدملا ىف الو فيرلا
 . نيحلا كلذ

 ىلإ دفاوت نيح « اهتريغو اهلك عاضوألا هذه تبلق ةيعانصلا ةروثلا نكلو
 نع نوثحبي هميطحت دعب عاطقإلا نم نيررحملا ديبعلا نم ةلئاه دادعأ ةنيدملا

 ؛ ذئتقو هلك ددعلا كلذ بعوتست ةئشانلا تاعانصلا نكت ملو « ةنيدملا ف لمعلا
 بابسأل سلفي اهنم ريثك ناك دقف « ةنكمتمو ةرقتسم تاعانصلا هذه تناك الو

 . اذكهو ةديدج تاعورشم اهماقم موقتو ةفلتخم

 ىلإ عوجرلا بحي الإ هنيدملا ىلإ فيرلا نم حزن ىذلا لماعلا ةعيبط نمو
 ةددعتملا ةحيسفلا ةنيدملا ف شيعي نا دعب هنإف ! ةنيدملا ف الطاع ىقب ولو فيرلا
 دوجو ال « ةيندملا نم ناولأ ىلع - ةقيضلا هدودح ف - دوعتيو ١ طاشنلا بناوج

 ةبصخشلا هرومأ ف فرصتي نأ ف هتيرح« ةيرحلاب » سحيو ٠ فيرلا ف اهل

 موكحم فيرلا عمتجم امتيب « ةنيدملا عمتجم نم جيرحت وأ لخدت نود ءاشي فيك
 كلت لاجم قيضي امم«هدارفأ لك نيب ىصخشلا فراعتلابو«هديلاقتب ادبأ

 لضفيو « هنم « ررحت » ىذلا فيرلا ىلإ عجري نأ بحيال هلك كلذ دعب .. ةيرحلا
 . شيعلا لبس هب تقاض ولو ةنيدملا ف اعكستم ىقبي نأ

 نم فولأ ةيضق تراص امنإ « كاذ وأ درفلا اذه ةيضق نكت مل ةيضقلا نكلو

 عستتال مث « اهيف لمعلا صرف نع ثحبلاو ةنيدملا مهبذتجت فولآو لامعلا ءالؤه
 ! اهنوقرافي الف صاخلا « اهرحسب » مهمادقأ لبكت هتاذ تقولا ف ىهو « مهل

 فولألل « لمعلا قح » ريرقت ىلإ .. لح ىلإ ةجاح ف ةيضقلا تجبصأو
 ادبم ف اريسي كلذ نكي ملو . مهبعوتست لامعا داجيإو«ةنيدملا ف نيلطاعلا
 هذه ف امامت ةمساح ريغ ةيلامسارلا اهمدقت ىتلا لولحلا لك لازت الو .. رمألا
 ىتلا كراعملا لالخ نم هاجتالا اذه ف مخض مدقت ثدح دق ناك نإو « ةطقنلا

 توملاو ديرشتلاو نجسلل لامعلا نم فولأ اهيف ضرعتو « لحلا لجأ نم تماق

 ةيذغتلا ءوس ضارمأ نم هريغو لسلاب توملاو « ىوأم الب ةفصرألا ىلع اعوج
 .. ءاتشلا ف درابلا ابوروا ميقص ف ةئفدتلا ءوسو ةيوهتلا ءوسو

 . دحاو نآ ف ببس نم رثكأل الهس لحلا نكي مل ٠

 هذه سرامت مل ةلودلاف ! سانلا نم دحأ نهذ ىف الصأ ةمناق ريغ ةيلوئسملا ةركفف

 ! اهتسراب ةمزلم انآ سحت الو < ادبأ لبق نم ةيلوثسملا
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 ةحار نع ةلماكلا ةيلوئسملاب سحت ! ءاينغألا ةلود ىه امئاد ةلودلا تناك دقل

 مهل ققحتو مهبلاطمل بيجتست ثيحب اهلك رومألا ةغايصو مهتيهافرو ءاينغألا

 نولمحتي ءالؤهف كانهو انه ةاقملا ةيمدآلا عطقلا نم لمهلا كلذ اما . مهبئاغر

 مهرومأ اوربدي نأو مهدوجو ةمكح نع اوثحبي نأ مه مهيلع ! مهسفنأ ةيلوئسم

 ءالؤه ىلع فطعلاب رهاظتلا عم ! مهردق اذهف أعوج اوتام نإف ؛ مهسفنأب

 ةتامشلا عم وا « كالهلاو ضرملاو عوجلاو رقفلا مهل هلا ردق نيذلا « نيكاسملا ,

 ! مهل ثدحي ام لك نوقحتسيو الصأ دوجولا نوقحتسي ال مهنأل مهيف

 نع تحزحزت ىتح ةريرمو ةليوط ءاينغألا ةلود « ريمض » عم ةكرعملا تناكو

 نإو ‹ ءارقفلا ءالؤه نع ةيلوئسملا لمحتت نأب تيضرو « ايجيردت دينعلا اهفقوم

 ةيطارقميدلا لودلا نم ةلود ةيأ ف دعب ذختت مل ةلماكلا ةيلوئسملا تناك

 . ةيلامسأرلا

 ةلماعم ف ىسقأو ةيلوئسملا لمحت نع دعبأ اوناك دقف عناصملا باحصأ اما
 . ءارقفلا كئلوأ

 لوأ ذنم اوماق دقو « الماك ادعب مهرئامض نع ةديعب ةيلوئسملا ةركف نإ

 نم ردق ربكأ قيقحت ساسا ىلع اوماق امنإ .. یناسنإ ساس ريغ ىلع ةظحل
 ىه مهيديا ىلإ ةبيرقلا ةليسولا تناكو « عبرلا كلذ ققحت ةليسو ةيأب « حبرلا
 . « ١ » عاطتسم دح ىصقأ ىلإ روجألا ضفخو لمعلا تاعاس ليوطت

 اهيلع اوفرشا نيذلا دوهيلا قالخأب اهلك ةيلامسارلا رثأت نع رظنلا فرصبو
 ةيلامسارلا نف - ميدق نم ىبهذلا لجعلا ةدبع مه دوهيلاو - اهتيادب نم
 ىفطي نأو .نيفعضتسلا ملظت نأ ةيلهاحلا ةعيبط نمو .. ىلهاج ماظن ابتاذ دح ف

 زجاح ملظلا نع مهزجحي نأ الإ « مهل ناطلس ال نم ىلع ناطلسلا باحصأ اهيف
 . مهتوربجب هرهق نوکلمیال یرهق

 اوناكف نييلامسارلا مشج دض بارضإلا حالس لامعلا مدختسا دقلو

 هيلإ حاس ٠ حبرلل بح هعبطب ىلامأرلا نأل « قالحألاب هل ةقالع الو  ابتاذ ةيلامأرلا ةعيبط س اذه نإ ةيعويشلا لوقت ٠١١

 يح «ناسإللا» ةعيبط نم وه اإ . امناذ ىف ةيلامسأرلا ةعيبط نم سيل هلإ حم لوقو ! رأقلا لكأ ىلإ ةطقلا ىعست اك
 . ةيرهاطلا ةروصلا فالتخا عم لبق نم ةهجولا سفن ىلع عاطقإلا ناك دقو ٠ هجو هللا عرشب مزتلی ال ںیح یأ . یفطب

 لع ٠ىوألا» فطعلاب رهاظت نإو مهدهجو متماركو ديبعلا ةيناسنإ باسح ىلع حبرلا ىلإ ىعسي ىعاطقإلا ناك
 دإ» : لوقيو ٠ ١-۷[ قلعلا ةروس ] ١ ىنغتسا هآر ذأ ىفطيل ناسنإلا نإ ! الكر : نيملاعلا بر لوقي ! «هاياعر ١

 هلف نونمؤملا امأ ١-۲١ : تايداعلا ةروس] «ديدشل ريحلا بحل هنإو . ديهشل كلذ ىلع هنإو . درئكل هبرل ناسألا
 ! كلذ فالح وأ ىعانص وأ ىعارز وأ ىوعر عمتحم یف نوتیعی اوئاک ءاوس ىرحخأ تامص
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 انهو « ١ » روجألا عفرو لمعلا تاعاس ضفخب نوبلاطيو لمعلا نع نوبرضي

 ةلغتسم ةليلق تامهيردب مهلغشت « نيلطاعلا شيج » ىلإ ةيلامسارلا أجلت
 ىتح نيبرضملا لامعلا ىلع مهب طغضتل « لاملا ىلإ ةيساقلا مهتجاحو مهعوج

 ىذلا « رجأ فصنب ةأرملا ليغشت ناك انه نمو ) نيرغاص مهلامعأ ىلإ اودوعي

 ةاواسم ةيضق تراصف تلحفتسا مث ءدب ىذ “ىداب « ةارملا ةيضق » هنم تأدب

 ( یش لک یف ةلماک
 وجال عإارصلاو ءادعلا وج وه لامعلاو نييلامسأرلا نيب ةظحل لوأ نم وجا ناك كلذل

 هاجت ةيلوئسلاب روعشلاب نييلامسأرلا ريمض كرحتي نأ روصتملا نم نكي ملف « محارتلاو ةدوملا
 لمعلا تاعاس ضفح ةبلاطملاب مهحابرأ نم اوصقني نأ نوديري نيذلا «ءادعألا» كئلوأ

 ! ىرخأ ةرات هليطعتو لمعلا نع بارضإلاو <« ةرات روجألا عفرو

 اوناك امنإ ! مايألا نم موي ف ادبأ رطاخ بيط نع ةيلوئسملا هذهب اورعشي ملو
 تماق ام لكو .. رمتسملا ديدهتلا ريثأت تحت ةوطخ ةوطخ مهعقاوم نع نوعجارتي

 ديدهت : نيميظع نيديدهت تحت ناك امنإ نيلطاعلل تانامض نم ةيلامسأرلا هب

 ضئاف نم هنع نولزانتي امم ربكأ رئاسخلا نم ردقب مهبيصي ىذلا بارضإلا

 ! ةيعويشلا ديدهتو « لامعلل مهحابرأ

 ءاوس « لمعلا قح » نم اهفقاوم لدعت ةيلهاجلا هذه تذخأ اًئيشف اًئيشو

 ادبم اريخا تلبق ىتح ٠ ةرحلا ةيلامسأرلا ىوتسم وا ةلودلا ىوتسم ىلع

 . ةظحللا هذه ىلإ الماك هب مقت مل نإو ةيلوئسملا

 لاعألا نأ وه <« ةيلامسأرلا ىف لماشلا لمعلا قح مامأ فقت ىرخأ ةبوعص ةو

 ةرداقلا وأ لمعلا ىف ةبغارلا ىديألا لكل عستقال - ةيلامسأرلا اهب موقت ىلا ةقيرطلاب -

 جاتنإالا ىلع ةلآلا ةردق نم رارمتساب ديزي « ىجولونكتلا» مدقتلا نأو ةصاحخ <« هيلع

 ةلماعلا ىدبألا ىف ةرمتسم ةدايز ثدحتف < امترادإل ةمزاللا ىديألا ددع نم ضفخو

 )٠١ .رارمتساب ةلكشملا دقعتتو « هيلإ لمعلا حاتم ىذلا مجحلا نع ةضئافلا

 ةلواحم عقاولا ف لثمت ىتلا ةيطارقميدلا تماق دقف رمأ نم نكي امهمو

 ١ ١» ةظحللا ءذه ىلإ نوبلاطي اولازام ١

 ,  . ۲لدحاو موي نم الدب رجأب ةلطع نيموي عنم ايعانص ةمدقتملا لودلا ضعب اهب تماق ىتلا لولحلا نم
 لمعلا تاعاس ف ديازتملا ضيفختلا عم عوبسألا .
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 ىا ) لامعلا ةقبط امهو«ىلامسارلا عمتجملا ف نيتعراصتملا نيتقبطلا نيب قيفوتلا
 لمعلا قح تررق ىتح لصاوتم دهجب تماق « نييلامسأرلا ةقبطو ( ! بحشلا

 . نأشلا اذه ف اهتيلوئسم لمحتب ىضرت ةلودلا تلعجو أ دبملا ثيح نم
 ةمولظملا ةقبطلا حافك عقاولا ف دصقن نحنف « ةيطارقميدلا » لوقن نيحو

 اهسفن تاذ نم ةيطارقميدلا نأ دصقن الوءاهقوقح ىلع لوصحلل ةطوغضلملا

 ف مكحلا ةادا وهو - هتاذ ف ىنالربلا ماظنلا نإف الإو ! نيبغارلل قوقحلا حنمت

 تناك اذإف .. طغضلاو رهقلا تحت الإ ءارقفلا قوقحل مستي مل - تايطارقميدلا
 نأل سيلف ةيطارقميدلا تامس نم ةمس مويلا تحبصأ دق قوقحلا هذه

 داب ىأ ىف ايئاقلت دجوت نأ نكمي اهنأ وأ ‹ ةروصلا هذه ىلع تدلو ةيطارقميدلا
 عاضوألا ىطعا ىذلا ىه ١ بشن اداح اعارص نأل نكلو ! ةروصلا هذه ىلع
 امكح تناك امك ةيطارقميدلا تيقبل عارصلا كلذ مقي مل ولو « ةنهارلا اهتروص
 ! ءارقفلا نود ءاينغالل افرص
 : ميلعتلا قح

 . ريرم حافك دعب الإ ابوروأ ىف « بعشلل » اقح ميلعتلا حبصي مل
 لاح ىا ىلع ةداسلا نكلو . ركذي نأش هلك ميلعتلل نكي مل عاطقإلا لظ ىفف

 نوملعتي . نيحلا كلذ ف ملعلا نم مهب قيلي ام روصقلا ف نوملعتي اوناك
 نم اًنيشو سدقملا باتكلا نم اصوصنو بدألاو رعشلاو ةيقيرغإلاو ةينيتاللا
 سدقملا باتكلا نم اًئيش اوملعت نإف بعشلا ءانبا اما . كلذ هباشامو باسحلا

 ىف مهو ملعلاب نوعنصي ىذلا امف ! ةدايزو مهبسح كلذف ةيشربألا ىعار دي ىلع
 امنإ . هتايح ةليط مهنم دحاولا اهقرافيال دق ةيعاطقإلا وأ ةيرقلا جايس لخاد
 مهتاربخ اهيف نوددري ىتلا رابكلا ثيداحأ نم « هتفاقث » مهنم ىبصلا ىقلتي

 جأوزذو ٠ مهيلع ةضورفملا تابجاولاو بئارضلاو ليصاحملاو ضرألا نع ةهفاتلا
 « ليبنلا ء رصق ف ءارثلا صيصاقأو .. نالف توم وأ ةيرقلا لهأ نم نالف

 هلىكو نمو هنم عقي امو « مئالوو بدأم نم هرصق ىف ميقي امو ةيعاطقإلا بحاص
 ! دابعلا ىلع ملاظم نم

 لك ف ةردان ةلق نوملعتملا ناكو « بعشلا » ىلع ةبلاغلا ىه ةيمألا تناك كلذل
 . سرادملا دجوت ثيح « ندملا لهأ نم لاحلا ةعيبطب مهمظعم « ميلعتلا باوبا

 ميلعتلا تاقفن نولمتحي ةنيدملا لهأ ثيحو

 اتلدبو اجر عمتجملا اتجرف ةيعانصلا ةروثلا مت ةيسنرفلا ةروثلا تءاج مث
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 ىلإ ننحزانلا قفدت عاضوألا هذه نم لدبت ام نیہ نمو « هعاضوأ نم اریثک
 . كانه ةمئادلا مهتماقإو فيرلا نم ةنيدملا

 ف اهيدؤي ةمهم ميلعتلل نأ ارهاظ ناك هنأل ديازتي ميلعتلا ىلع بلطلا أدبو

 ‹ نيملعتملل ةببشلاب ةشيعملا ىوتسم نيسحت ىلإ ىدؤي هنآو « ديدجلا عمتجملا

 لامعلا نم ةلهجلل تكرت ىتلا ةيوديلا لامعألا ريغ ف اولمعي نأ نوعيطتسب ثيح
 . ميلعت الو ةفاقث ىلإ مهلمع ىف نوجاتحي ال نيذلا

 لمشي ىتح هترئاد عيسوتو ميلعتلا ميمعتب بلاطت نيحلصملا تاحيص تأ دبو

 فو عمتجملا ف « نيظفاحملا » ةرئاث تراثو ؛ بالطلاو ذيمالتلا نم ربكأ ًأددع
 نإ ؟ بعشلا ءانبأ لمشي ىتح ميلعتلا ف عسوتن اذامل ٠ اهتاذ ةيباينلا سلاجملا

 نوهجويو نودوقي نيذلا مهف ‹ عمتجملا ىف مهتناكمل موقلا ةيلعل قح ميلعتلا

 . تاقفن عفد ىلع نورداقلا مه مهنإ مث .. هلك بعشلا نع ةيلوئسملا نولمحتيو
 . ليلقلا الإ مهميلعت ف ةلودلا نوفلكي الف ٠ ميلعتلا

 ,ءلطتي ىلا تاقفنلا مط نيأ نمو ؟ علا ىلإ ميتجاح ا٠ ؟ نوملعتي إذالف ءارقفلا امأ
 لأ نوفكنتسيسف اوملعت نإ مهإ ؟ عمتحلا ىلع اهساكعنا امو مهمياعت ةجيتن امو ؟ ماعتلا

 رإ عمتحلا ٽاجاح ىن فيكف . هيديب لمعي نم ىلإ ةجاح ى عمتحاو مہيدیاب اوامعب
 ! ۲ ءارقفلا ءاتبأ انملع

 طبهيسو ! مهل قالخأ ال ءارقفلا ءانبأو ! قالخأ ىلإ جاتحي ملعلا نإ مث

 ءانبأب اقئال حبصي الف « ءارقفلا ءانبآ لوخد ببسب سرا دملا ىف ىقلخلا ىوتسلملا

 ةيلعلا ءانبأ ىقلتي فيكف  نيحلا كلذ ىف ابيرقت مهدحو - نوملعتي نيذلا ةيلعلا
 ؟ « ءاغوغلل » سرا دملا تحتف اذإ ملعلا نم ىرورضلا مهظح

 ءانبأو ءاينغألا ءانبأ نيب ادحاو نوكي نأ نكميال ىلقعلا ىوتسملا ىتحو

 نومستي نيذلا ءارقفلا ءانبأ لوخد ببسب ىميلعتلا ىوتسملا طبهبسو « ءارقفلا

 كلت ىف اوقب ام ءايكذأ اوناك ولو ! ايندلا ةقبطلا نم مهنأل ىلقعلا فلختلاو ءابغلاب

 ' هؤافش نكميال ىذلا ىسفنلاو ىلقعلا مهرجعل كانه اوقب مه امنإ .. ةقبطلا

 ىلع تقفاوو اهفقاومو اهراكفأ نع « ةيطارقتسرألا » تعجارت اًئيشف اًئيشو

 ةبقع تناك نإو « بعشلا ءانبأ نم ربكأ ددعل عستي ىتح ميلعتلا ةرئاد عيسوت

 ىتلا ةبلاطملا نع فكي ىكلميلعتلا عيسوتب بلاطم لك مامأ عضوت تلظ ليومتلا

 . اهزيمتو اهدرفت اهنم عرنت نأب اهددهتو ةيطارقتسرألا لاب قلقت

 . ةلودلا ةقفن ىلع ايرابجإ ميلعتلا لعجب نوبلاطملا هيف بلاط ىذلا مويلا ءاجو
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 . بيرق نم أدهت مل نأشلا اذه لوح ةيماح ةكرعم تمدتحاو

 ! ميلعتلل اهلك تلوح ولو ىفكت نأ نكميال ةينازيملا نأب مهضعب ضرتعا

 ! نومزاللا نوسردملا الو ةيفاكلا ىنابملا دجوتال هنأب مهضعب ضرتعاو

 ظتكتس لوصفلا نأل ةلاحمال طبهيس ميلعتلا ىوتسم نأب نورخآ ضرتعاو

 . مهيلإ ةمزاللا ةيانعلا هيجوت نكمي الف ذيمالتلاب

 لامعلا دجت نلو مويلا دعب مدخلا دجت نل اهنأب ةيطارقتسرألا تضرتعاو

 ' هلك عمتجملا ىلع لابولاب اذه دوعيسو ‹ مهيديأب نولمعي نيذلا

 ىلع تبلغت ثيحب ةوقلا نم تناك مهقوقح نع نيعفا دملاو ريهامجلا ةعفد نكلو

 لذ ديهج دهج دعبو « ريرم عارص دعب ميلعتلا قح ررقتوءتاضارتعالا عيمج

 ةلقو ىنابملا ةلقو ةينازيملا دراوم ةلقك ةيقيقحلا تابقعلا ىلع بلغتلا ف

 . نيسردملا

 له « اهتاقفن لك ةلودلا لمحتت ىتلا مازلالا ةلحرم ديدحت ف دالبلا تفلتخاو

 ةرتفلا كلت ف لصحي ام لصحي ذيملتلاو « رمعلا نم ةددحم تاونسب نوكت

 تناك ایآ نیعم یمیلعت یوتسمہ نوکت مأ ؟ لیصحتلا ىلع هتردق بسحب

 ةلحرملا ىه نوكت لهو ؟ اهلمكي ىتح اهيف ذيملتلا اهيضقي ىتلا تاونسلا
 ىف ةيعماجلا ةلحرملا لخدت ملو ) ؟ ةيوناثلا ما ةيدادعالا مأ ؟ اهدحو ةيئادتبالا

 ؟ لصفي له « هبوسر رركتي ىذلا بلاطلاب لعفي اميف تفلتخا امك ( قاطنلا اذه

 ... ةيلقعلا هتردقم عم بسانتي رخآ ميلعت ىلإ لوحي مأ ؟ بهذي نيأ لصف اذإو

 .. لاح ىأ ىلع ررقت ةلودلا هيلع قفنت ىذلا ماعلا ميلعتلا ادبم نكلو . خلا .. خلا

 ! اهقحالت ةأرملا ةكرعم تناك اهدشأ ىلع ةكرعملا هذه تناك نبحو

 تانبلا امأ .. طقف دالوألا نع هيف ثيدحلا ناك ماعلا ميلعتلا أ دبم ررقت نيحف

 تاقفن ةلودلا لمحتت الو « نهئابآ ةقفن ىلع نكلل نئش نإ - معن - نملعتيف

 ! نهلک نهميلعت

 بلط نعو « ةقحالملا نع نوناوتيال اوناك ةارملا قوقحب نيبلاطملا نكلو
 ! ءىش لك ىف لجرلا عم ةاواسملا

 تاذ نهل عضوو « رمألا رخآ ىف تانبلا ماعلا ميلعتلا لمش دقف مث نمو

 طالتخالاو ةعماجلا لوخد نم ناك ام كلذ دعب ناكو « نينبلل ةدعملا جهانملا

 ! ءاوس لاجرلاك لمعلا قحب ةبلاطملاو
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 ماعلا ميلعتلا حبصاو«ةمسلا كلتب ةيطارقميدلا تمستا دقف رمألا نكي اياو

 نأ ةرم لك ف ركذن نأ ىغبني نكلو « ةيطارقميدلا ملاعم نم املعم ىناجما

 ف ةمسلا كلتب ةيطارقميدلا مسو ىذلا وه رمتسملا مهطغضو ريهامجلا عارص
 حبصت نأ اهيلع نيمئاقلا ةين ىف ناك الو  اهئدبم نم كلذك نكت ملو . ةياهنلا

 ! قيرطلا ةياهن ف كلذك

 : ةيسايسلا قوقحلا
 قح - عامتجالا ةيرح - مالكلا ةيرح - حيشرتلا قح - باختنالا قح

 . جاجتحالا

 قوقحلا نإ لب . بعشلل ةيسايسلا قوقحلا تمن ةيطارقميدلا ومن عم

 ىتلا ةيئاهنلا اهتروص ىف ةيطارقميدلا تامس زربأ عقاولا ف ىه ةيسايسلا

 . اهيلع ترقتسا

 ةموكحلا ىلع فارشالا قح بعشلل نوكي نأ ةيسايسلا قوقحلا ةصالخو

 نيتلماكتم نيتروص كلذ ذختيو .. اهلامعا ىلع ضارتعالاو اهدقن قحو اههيجوتو

 لوخدل حيشرتلا قحو باختنالا قح ىوحيو ىباينلا ليثمتلا ىه امهادحإ

 ةفاحصلا لمشيوءنالربلا جراخ ىأرلا ءادبإو عامتجالا قح ةيناثلاو « نالربلا

 وأ نيعم رمأب ةبلاطملل ماقت ىتلا ةيملسلا تارهاظملاو ةيسايسلا تاعامتجالاو

 ىلع بيصن اهنم بعشلل نكي مل رومألا هذه لكو .. نيعم رمأ ىلع جاجتحالا

 ليثمتلا لكش ذختت ةيطارقميدلا تأدب نيح ىتحو . ةيطارقميدلا لبق قالطإلا
 اذه جلي نأ هل احومسم ناك الوء«كانه الثمم نكي مل « بعشلا » ناف ىباينلا

 ءاخالاو ةيرحلا » تارابع نم ريتاسدلا تاجابيد ف ابوتكم ناك ام مغر نا ديملا

 نجسلاب ' عومدلاو ءامدلاو قرعلاب كلذ لك بعشلا لان امنإ « ! ةاواسملاو

 نوبلاطملا تبث املف .. ةضراعملاو ةبراحملا ناولأ عيمجو داهطضالاو ديرشتلاو
 لك ىلع اديور اديور نولصحي اوذخأ طغضلا مامأ اودمصو بلطلا ف اوحلأو

 تحبصأ لب ؛ ةيطارقميدلا ف اررقم ارمأ مويلا تحبصأ ىتح . قوقحلا هذه

 . مكحلا نم نوللا اذهل ةزرابلا ةمسلا ىه
 دقف ' ءاينغألا ىلع افقو نوكت داكت اهلك ةيلمعلا تناك ةطارقميدلا ءادتبا فو

 ؛ نيعم ىلام باصنل اكلام نوكي نأ ىغبني حشرملا نأ ىلع احيرص اصن صني ناك

 . ةيباختنالا ةكرعملا لخدي نأ هل حابي ىتح ةيمسر تاتابثإب كلذ تبثي ناو
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 قوط ف - تلازامو - تناك ةيباختنالا ةياعدلا تاقفن نإف كلذ نع الضفو

 دويقل نيعضاخ اوناك مهسفنا نيبخانلا نأ امك . ءارقفلا نود مهدحو ءاينغألا

 ءارش ىتح ) لئاسولا ىتشب مهيلع ريثأتلا ةصرفو اليئض مهددع لعجت

 نع نونوكي ام دعبأ « ةمألا باون » ناك كلذل. ةريبك ةصرف ( ! لام لاب تاوصألا

 ١« » ! مألا ةقيقح ىف ةمألا ليثطت

 لئاسو لكب « بعشلا » نم رمتسملا جاجتحالا ريثأت تحت - اديور اديورو
 ىلا لا باصنلا لظف « امهيلك نيحشرملاو نيبخانلا ىلع دويقلا تففخ - جاجتحالا
 ىتلا نسلا ضيفخت عم نيبخانلا نع الماك ءاغلإ ىغلاو نيحشرملا نع ففخي

 ىدحإ نآلا تراص ىتح باختنالا اهيف زوجي ىتلاو حيشرتلا اهيف زوجي

 . ضرألا دالب مظعم ف كاذو اذهل ةنس نيرشعو
 مم « رمتسم لاضن ىلإ جاتحا امك ٠ ررقت ىتح اليوط انمز اذه قرغتسا دقو

 حجاتحت ال ىتلا ةررقملا تايهيدبلا نم مويلا حبصا ىتح بعاتملل مئادلا ضرعتلا

 توص هل نوكي نأ ةنس نيرشعو ىداحإ غلب ناسنا ىأ قح نم حبصأف . ركذ ىلإ

 ىلدي نأ ديري ىتلا ةرئادلا ىف اديقم نوكي نأ لوألا  نينثا نيطرشب ىباختنا
 فرشلاب ةلخم ةيضق ف مكح هدض ردص دق نوكي الأ ىناثلاو هتوصب اهيف

 عم الو لاحلا ةعيبطب ةيسنجلا ةيحابإلا عم ضراعتيال مهفرع ف فرشلاو )

 هبحصت ىذلا ركسلا عمو باصتغالا عم طقف ضراعتي امنإ ! نوجملاو ةدبرعلا
 امك ( فرشلاب ةلخم مئارج خلا .. لايتحالاو شغلاو ةقرسلا ربتعت امك ! ةميرج

 ردصي ملو ةباتكلاو ةءارقلا ديجيو نسلا هذه غلب ناسنإ ىآ قح نم حبصأ

 ةارملا نا ىسشن الو ) نالربلل هسفن عشري نا فرشلاب ةلخم ةيضق ف مكح هدض
 ىف تايطارقميدلا نم ريثك ىف اهتلان ىتح قوقحلا هذه ف لجرلا قحالت تلظ
 ( ةريخألا ةرثفلا

 .هيأر نع ربعي نأ وضعلل حيتت ىتلا تانامضلا لك عضوت نالربلا لخاد فو
 دقنلا لئاسو نم ءاش امب اهسيئر وأ اهؤراضعأ ءاوس ةموكحلا دقتني نأو

 ةناصحلاب » وضعلا طاحيو .. احيرص ابصخش ابس نوكي نأ الإ هتارابعو

 ام ) نالربلا لخا د اهب هوفتي ةرابع ىأ ىلع هتبساحم مدع لفكت ىتلا « ةينالربلا

 نالربلا نم بلطت نأ ةموكحلل قحي ناك نإو . ( انلق امك ايصخش ابس نكت مل

 ٠ لصملا اده س ىل اه همألل يلا ليتفلا ىدم سلفات .
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 . هل ةحابملا ةيرحلا زواجت هنا تار اذإ ءاضعألا دحا نع ةيناملربلا ةناصحلا عفر
 ىفتكي دقو ) هنع ةناصحلا عفر ىلع نالربلا قفاو اذإ ةمكاحملل مدقي ذئدنعو

 ولختو نالربلا نم ايئاهن درطي وأ تاسلجلا نم ددع روضح نم هعنمب هبيدأتب

 ( دیدج نم اهیق باختنالل هترئاد
 ةيناكمإو ةعساو ةيرح - لقألا ىلع ايرظن - وضعلا كلمي تانامضلا هذهبو

 ناملربلا كلميو ٠ باوصلا وه هنأ ىري ىذلا قيرطلا ىلإ ةموكحلا هيجوتل ةمخض

 اهتافرصت دييقتو ةموكحلا هيجوت ةطلس - لقألا ىلع كلذك ايرظن - هعومجم ىف
 . تافرصتلا هذه ىلع اسراح بعشلا لعجو

 - ىارلا نع ريبعتلا ةيرح نمضتت ةيسايسلا قوقحلاف نالربلا جراخ ىف اما

 . جاجتحالا ةيرحو دقنلا ةيرحو - ريبعتلا لئاسو لكب
 ءامتنالا ةروص ذخأيف ةضراعملا وأ دييأتلاب ءاوس ىارلا نع ريبعتلا امأف

 - ةمئاقلا بازحألا نم بزح ىا ىلإ ءامتنالا ف ناسنا ىا ةيرح ىا«ءىبزحلا
 مالعإلا لئاسوو ) فحصلا ف ةباتكلاو - نوناقلا رمأب ةروظحم تسيل تما دام

 تائيهو تاكرشل نيكولمم اهيف نويزفلتلاو ةعاذالا نوكت ىتلا دالبلا ف ىرخاألا

 تايدتنملا ف ةباطخلاو ( اكيرمأو اسنرفو ارتلجناك«ةموكحلل نيكولمم اسيلو
 نم نذإ ىلع لوصحلا دعب ةيملس ةرهاظم ف كارتشالاو « ةصاخلاو ةماعلا
 ذئدنعو ! نذإ ريغب تارهاظملا موقت ام اريثكو ) ةرهاظملا مايقب تاطلسلا
 ال هنا تار اذإ عقاولا رمألاب فرتعت نا امإ : ابسانم هارت امب ةطلسلا فرصتت
 اهئامعز ضعب ىلع ضبقتو اهقرفتو اهب مدطصت نأ امإو ةرهاظملا نم ررض
 ( ! ةمكاحسلل مهمدقتو

 وهوءتارهاظملا ليكشتو لمعلا نع بارضإلا ةروص ذخأيف جاجتحالا امأو

 هنأل « هقباس نم ةنوشخ رثكأ ناك نإو لاح ىا ىلع ىارلا نع ريبعتلا نم عون
 . جاجتحالا ىلإ دقنلا زواجتي

 ىآ ف اوعمتجي نأ ل سانلا قح ىأ  عامتجالا ةيرح كاذو اذه لمشيو

 افرصت اودقتنيل وأ نيعم عوضوم ف مهيأر اودبيل وأ انيعم ارمأ اوسرا دتیل ناکم
 . هلك كلذ نم ءىش ىلع اوجتحيل وأ ةموكحلا تافرصت نم انيعم

 بلط ىلإ ةداع جاتحت ال هذهو « بازحألا راقم ف ةداع تاعامتجالا نوكتو
 ىلإ ةماع ةوعد نوكي نا الإ « الصا هب احرصم بزحلا مادام ةطلسلا نم حيرصت

 ثيحب رقملا نم عسوأ وأ ‹ بزحلا رقم ريغ ناكم ف افثكم اعامتجا وأ رمتؤم
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 ٠ ماعلا قيرطلا ف وأ ةماعلا تارضاحملا تاعاق ف وأ تاعماجلا ف نوكت وأ
 . تاطلسلا نم قبسم حيرصت ىلإ جاتحت هذهو

 ف ةعساولا ةيرحلا كلمت تناك ةفاحصلا الف . ةليئض تايرحلاو ادج ةديدش

 . بئادلا حاحلإلاو رمتسملا طغضلاب تاموكحلا ىلع اضرف كلذ لك « بعشلا »

 ! « ىطارقميدلا » خيراتلا لفحيو . ديرشتلاو لاقتعالاو نجسلل ضرعتلاو

 ف داح دقن لك ناك دقف الإو . تايطارقميدلا ف ةيعرم « ديلاقت » و اررقم

 ربتعي عامتجا لك ناكو ١ هببسب ةفيحصلا نع نولوئسملاو لاقملا ررحم سبحيو

 هيلع بقاعي عورشم ريغ المع ربتعت تارهاظملا تناكو « ةوقلاب قرفيو ابغش
 ! ةمكاحم نود نمزلا نم ةدم ىا لاقتعالا وا نجسلاب

 نيناوقلا ليدعتل باتكلاو ءابطخلا طغضو تانالربلا طغض ىلإ رمالا جاتحاو
 وأ نييسايسلا اهئادعأب ليكنتلا ف ةموكحلا دي ديبقتو . هلك كلذ حيبت ىتلا
 نأو « ةتكاس ىهو دقنلل ممتست نأ تاموكحلا « تدوعت » ىتح ‹ ةماع بعشلاب

 ىتح تقرغتسا دق رمتسملا لاضنلا نم لقألا ىلع ةنس ةئام نإ انلق اذإو

 ىرن لازن ام اننإف ١ كلذ ف نيغلابم نوكنال ةيلاحلا هتروص ىلإ رمالاب تلصو
 ؛ تايرحلا نم تايطارقميدلا هتررق ام لك مغر رضاحلا انتقو ىتح ةكرعملل الويذ

 ةيعويشلا بازحالل حمس ىطارقميد دلب لك ىف ةفينعلا ةضراعملا نم ةيعويشلا
 ! طاشنلاب هيف

 لاصفلا اذه نم للي اميف ةيطارقميدلل رخآلا هجولا شقاس نيح ٠ ةيرحلا هاجتا , نع ملكتفس « ١ ١
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 لمتشت ام مهأ نمو تايطارقميدلا هيلع لمتشت ام زربيأ نم ةيسايسلا ةيرحلا

 . هلع
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 تانامض ىهف ةيطارقميدلا لظ ىف بعشلا اهبسك ىتلا تانامضلا اما

 لقنلو . ذيفنتلا تانامضو « مكحلا تانامضو  قيقحتلا تانامضو « ماهتالا

 . اهنم ةيطارقميدلا فقوم كلذ دعب فصنل اهنم لك نع ةعيرس ةملك
 الو نوسبحي ال مهنأو ةنظلاب سانلا ذخؤي الا اهاضتقمف ماهتالا ةنامض اما

 لاحلا ةعيبطب اهانعم سيلو . كلذ بجوتست ةيقيقح ةمهت ىضتقمب الإ نولقتعب
 هتءارب قيقحتلا رهظي دقف«لعفلاب امرجم نوكي نأ دبال سبح وإ لقتعا نم لک نا

 ىلع ةيقيقح ةهبش وأ ةنيرق كانه نوكت نأ دبال هنأ طقف اهانعمامنإ . هنع جرفيف

 ةموكحلا « قياض » هنأ درجمل سيلو « نوناقلا صنب امرحم بكترا هنآ ف لقألا

 ! لاقتعالا وأ سبحلاب هنم مقتنتف لامعألا نم لمعب

 لئاسو نم ةليسو ةيا مهتملا عم مدختست الا اهاضتقمف قيقحتلا ةنامض اماو

 طفغضلا ناك ءاوس هب فرتعي نأ ديريال امب فارتعالا ىلع هلمحل طغضلا

 وأ ةبوقعلا كنع ففخنسف تفرتعا اذإ : هل لاقي نأك ) ءارغالاب ىأ ديدهتلاب

 ( هنم ةنيعم تامولعم صالختسال وا«هب عاقيالل اذه نوكيو ٠ كحارس قلطنس

 نوناقلا اهررقي ىتلا ةبوقعلاب مهتملا ىلع مكحي نأ ىهف مكحلا ةنامض امأو

 هنأ ىأر اذإ هضقنو مكحلا فانئتسا قح هيلع موكحملل نوكيو « ةدايز الب

 . هب فحجم

 « ةدايز الب ةمكحملا اهتررق ىتلا ةبوقعلا ذفنت نأ ىهف ذيفنتلا ةنامض اماو

 هجوریغب هيلع تعقو اهنآ یری ةدایز یآ ىلع جاجتحالا قح هيلع موکح ملل نوکیو

 . قح

 الووسي ف تانامضلا هذه ىلع بعشلا لصحي مل ةيطارقميدلا ف ءىش لككو

 . ءدبلا ف تماق نيح ةيطارقميدلا تاررقم نم تناك

 الب دهطضم دراطم بعشلاو - اهدهع لوأ ف - ةمئاق ةيطارقميدلا تناك دقف

 ! هبمحت تاثامض

 ف كلذ ناكو ؛ نجسلا هعدوتو ناسنإ ىأ ىلع ضبقت نأ ةطرشلا قح نم ناك

 ناك دقف رقفلا امأف ! ةموكحلا ةضراعم وأ رقفلا : « نيتميرج » ىدحإل بلاغلا

 ام تبثي نأ وه هيلعو « ! درشتلا » ةمهتب ناسنإ ىا ىلع ضبقلا ةطرشلل عيبي
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 ةيفاك ةهبىتلاف ' « ةميرجلا » تبثت نأ ةطرشلا ىلع سيلو ' كلذ فلاخي

 ىتح نيمهتم سانلا لعجيو ! كلذ ىلع قفاوي- ءاينغألا هعضو ىذلا - نوناقلاو

 نم مهعنمي مئاد ديدهت تحت « ءارقفلا ١ نوكي ىتح كلذو . مهتءارب تبثت

 ! ءاينغألا قح ف قئاللا بدألا ىلع جورخلا

 ! ديرشتلاو لاقتعالاو نجسلا حيبت ةميرج نم اهلايف ةموكحلا ةضراعم امأو
 ةيهارك ىلع ضيرحتلا وأ ٠ مكحلا ماظن بلق ىلع ضيرحتلا ' ةمهتلا رسيا امو
 ! اهيف بيعلا زوجيال ىتلا « ةسدقملا » تاوذلا نم تاذ ىأ ىف بيعلا وأ ١ ماظنلا

 هذه رييغت لجأ نم اينضم اليوط !داهج ركفلا رارحأ دهاجو ‹ بعشلا دهاجو
 نأ كلذ دعب ىلمعلا عقاولا ف مث الوأ ريتاسدلا ف ررقت ىتح . اهلك عاضوألا

 لاحلا ناك امك هتءارب تبثت ىتح انيدم سيلو ؛ هتنادإ تبثت ىتح ءیرب مهتما ١

 نود لاقتعالاو ضبقلا ف ةموكحلا قح لاطبإ ىلإ نودهاجملا ىعسو .. لبق نم

 لاقتعالا نم ةددحم ةدم لالخ ف هنأ نآلا ررقملا نم حبصأو « رهاظ ببس

 قيقحتلل مهتملا مدقي نأ دبال دالبلا ضعب ىف مايأ ةعبرأو دحاو موي نيب حوارتت

 هقح ىلع لمتشت ىهو قيقحتلا تانامض هطوحت ذئنيحو . ةددحم ةحضاو ةمهتب

 دي دهتلاب هيلع طغضلا مدع نامضل قيقحتلا ءانثا هنع ماحم روضح بلطي نأ ن

 كلذ لجأ نم ضرعتي نأ نود ققحملا لارس ىلع دري الأ ف هقحو . ءارغالا وأ

 ىلع درلا مدع ىلإ هباوجتسا ءانثأ ىف مهتملا هبني نأ ف ىماحملا قحو ٠ بيذعتلل

 نا نكمي ىتلا ةينوناقلا قلازملاب هنم ىردأ ىماحملا نأ رابتعاب نيعم لاؤس
 نوكت نأ راصتخابو .. هيلع اهتروطخ ىلإ تفتلي نأ نود اهيلإ ققحملا هجردتسي

 مهتملا نم تافارتعالا بحس سيلو « قيقحتلا دامع ىه نئارقلا وأ ةيداملا ةلدألا

 ! قیرط یآ نع

 ةريدج ىهو « ىناسنإلا رضحتلا سيياقم نم مويلا تانامضلا هذه ربتعتو

 « ناسنإلا ةيناسنإ مارتحا ىدم نع فشكت مهتملا ةلماعم نإف ١ كلذك نوكت نأب

 لماوع مكحتت انهف دنلل دنلا وأ ديسلل ديسلا ةلماعم وه ةيناسنإلا سايقم سيلو
 ببس ناك ايأ « فيعضلا » ةلماعم امنإ . اهتاذ ف ةيناسنإلا مارتحا ريغ ىرخا

 نيكسملاو ريقفلاك امئاد وأ - مهتملاك - اضراع هفعض ناك ءاوسو « هفعض

 .. فعضلاب دادبتسالاب ىرغت انه ةوقلا نأل ١ فشكت تلا ىه« خلا .. ميتيلاو

 نم - ةضراع هتوق تناك ءاوسو . هتوق ببس ناك ايأ - ىوقلا عنتما اذإف
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 فيعضلا ءاذيإ نع عنتما اذإ - رخآ ببسب - ةمئاد وأ - بصنملا هاج

 ةيناسنإ مارتحا الإو « ىناسنإلا » روعشلا الإ هعنمي نلف « هلالذإو هداهطضاو
 هتايط ف لمحي نذإ نوناقلاف . نوناقلا وه طقف هعنمي ىذلا ناك اذإف .. ناسنإلا

 روعشلا ىلإ نورقتفي هنوذفني نيذلا ناك ول ىتح « ناسنإلا ةيناسنإ مارتحا
 نال « اهريغ نم ةلالد رثكا نوكت دق تاذلاب مهتملا ةلماعمو .. ةيناسنإلاب
 ىوذ دنع هيلع فطعلل ادنس هتءارب نم دجي دق هل بنذال ىذلا ءىربلا فيعضلا
 ةبوقعلل هقاقحتسا ةهبشو « هطوحت ةنادإلا ةهبشف مهتما امأ « ةميحرلا بولقلا

 دجو اذإو « ناطلسلابو ةوقلاب ةربجتملا « ةريرشلا سفنلا تدجو اذإف « ةمئاق
 وه بيذعتلاو ءاذيإلا ىلإ قالزنالا ناك « كلذ ىلإ ةفاضإلاب ىصخشلا دقحلا

 ذخؤي مهتملا! دادبتسالا دوهع ف هلك خيراتلا ف لاحلا ناك كلذكو . اعقوت رثكألا

 ىه ةهبشلاو ! دادبتسالا ةوهشالإ ىقيقح رربم نود اليكذت هب لكني مث ةهبشلاب

 جايسب مهسفنا ةطاحإ ف مهتبغرو « مهتدايس ىلع « ةداسلا » فوخ درجم

 ةيضقلا نوكتف ) اماكح اونوكي نا كلذ ف ىوتسي ! ةدايسلا هذه مهل ظفحي

 . ( ةيداع ةيئانج ةيضقلا نوكتف ) طقف ءاينغأ وأ ( ةيسايس

 مهتملا بيذعت نع نوعنمي وأ نوعنتميف ةداسلا ديقي ىذلا ديقلا مضوف
 ىف كشال بسحي ؛ ناسنإلا ةيناسنإ بناوج نم بناجل ريرقت وه « هب ليكنتلاو
 ءاقلت نم ديقلا اذه اوعضي مل ةداسلا نا وه هكردن نا ىغبني ىذلا نكل « نازيم

 ىف حاحلإلاو « مهيلع رمتسملا طغضلاب اهاركإ هلوبق ىلع اوهركأ امنإ « مهسفنأ
 مهناطلس ددهت ةروصب ٠ ةثيبخلا مهسوفن ةئيبخ فشك ف حاحلإلاو ٠ ةبلاطما

 نمردق ىلع امئاد موقب - ةربابجلا ناطلس ىتح - ناطلسلا نإف ! سانلا ىلع
 ةداسلا رارمتسا لاحتسا وأ بعص سوفنلا نم مارتحالا بهذ اذإف  مارتحالا

 . توربچج نم مهل ناک امهم مهنایغطو مهتدایس ف

 ترمتسا ىتلا ملاظملا نع لعفلا در اهيف قلطنا ىتلا - ةروثلا هترجف ىذلاو
 لاجر نم ءاوس « ةسادقلا ىوذ نع ةسادقلا ةلازإ وه ناك - ماع فلأ نمرثكأ
 ىهو ةديدجلا « ةسدقملا » ةقبطلا تءاج املف . نيدلا لاجر نم وأ عاطقإلا

 اهيلع ناك ىتلا ةروصلا سفن ىلع ادهمم قيرطلا دجت مل ةيلامسأرلا ةقبطلا

 نوفقي - مهلامعأب وأ مهراكفأب ءاوس - راوثلا تدجو لب « لبق نم عاطقإلا

 اًئيشف اًئيش تلزانتف « سوفنلا ىف اهلامعأ نم ةيرخسلا نوريثيو  داصرملاب اهل
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 . « ١ »( ' ريثكلا كلمت دعب لازتام تناك نإو ) اهتسادق رهاظم نم ريثك نع
 قح ىهف - قيقحتلاو ماسهتالا تانامض دعب - ةمكاحملا تانامض امأ

 ناك اذإ هسفنب هراتخي  ةمكحملا مامأ هنع عافدلاب موقي ماحم ةماقإ ف مهتما
 وأ ( مهتملا نع عافدلا لباقم هاضاقتي ىذلا رجألا ىأ ) « هباعتأ » عفد كلمي
 عانتمالا ف هقحو . باعتألا عفد كلميال اريقف ناك اذإ اناجم ةمكحملا هل هبدتنت

 ةباجالا نم هعنم ىف ىماحملا قحو  هيلإ ةمكحملا ههجوت لاؤس ىأ ىلع درلا نع

 ىف هقحو  مهتملاب رضت هيلع ةباجالا نأ نوناقلاب هتفرعم نم ىري لاؤس ىأ ىلع
 ف ىماحملا قحو ٠ هتيضق ىف هعفنت مهتداهش نأ ىري نيذلا دوهشلا ءاعدتسا

 قح مث ةديدج ةلدأ ميدقتل وأ ةساردلا نم ديزل وأ دادعتسالل ليجأتلا بلط

 هقحتسيال ءازج هيلع مقوأ وأ هيلع راج هنأ ىأر اذإ مكحلا فانئتسا ف مهتما

 ( مهتملا هقحتسيامم لقا هنأ تار اذإ مكحلا فانئتسا ف ةباينلا قح هلباقيو )

 نود ةمكحملا اهتررق ىتلا ةبوقعلا ذيفنت الوأ ىهف ذيفنتلا تانامض اماو

 الف ١ ةبوقعلا ةرتف ف نجسلا لخاد مرجملا ةلماعم نسح ايناثو « اهيلع ةدايز
 هنمہضتت ىذلا ٠ نجسلا ماظنب هلالخإ ةجيتنالإ ةناهإ الو ةيندب ةبوقع هيلع عقوت
 اذإ ةيبطلا ةياعرلا هل رفوتو « هيناجسب نيجسلا ةقالع ددحت ةنيعم ةحئال

 ةلباقمو « ةماعلا ةباينلا ىلإ نجسلا ةرادإ نم ىوكشلا هقح نم نوكيو « ضرم

 . ةيرود ةرايز هل هلهأ ةرايزو ١ كلذ ىعدتسيام هل نع اذإ نجسلا ىف هيماحم

 ف هلزنم ف هلهأ ةرايزب نيجسلل حامسلا ىلإ نوجسلا ضعب ف نآلا رمألا روطتو
 - ةسارحلا تحت - هلافطأو هتجوز نيب تاعاس ىضقي ثيح « ةددحم تارتف

 ! نجسلا ىلإ دوعي مث
 وأ . بعشلل ةيطارقميدلا اهتحنم ىتلا تانامضلاو قوقحلا ةصالخ كلت

 مويلا تحبصأ ىتلاو . ةيطارقميدلا لظ ف هسفنل بعشلا اهصلختسا ىرحألاب
 . « ۲ «برغلا رظن ف ةيطارقميدلا نومضم ىه

 - ةيطارقميدلا نأ كش الف عاطقإلا لظ ف « بعشلا » لاح ىلإ انرظن اذإو
 ضيضح نم بعشلا تعفر ةريبك ةلقن تناك - اهيلإ تراص ىتلا ةروصلاب

 بناج ف - لماعيو  رابتعا هل حبصي نأ ىلإ « ةيناسنإاللا »و « ةيئيشاللا ١
 ناسنإلا ةلماعم - ةايحلا بئاوج نم

——-— 

 ةيعويشلا ضرعتست نيج نييعريشلا رطن ل ةيطارقميدلا نومضم نع ملكتنس « ۲
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 ناسنإالا نأ تبثتسو ‹ ةلقنلا هذه روفلا ىلع تبتتس نيلاحلا نين ةنراقم ىأو

 بناوجب ةيطارقميدلا لظ ف عتمتسا دق « عاطقإلا تاملظ نم جراخلا . ىبروألا

 مالحأ ف الإ اهدوجو روصتب ناكامو « لبق نم هلاب ىلع رطختل تناكام ةئيضم
 ' نيملاحلا ةفسالفلا
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 ةيطارقميدلل ةديحولا ةحفصلا ىه تسيل ةئيضملا ةحفصلا هذه نكلو

 نأ ف درفلا ةيرح ىلع موقت ىتلا ىأ ٠ برغلا ةيطارقميد ىمستامك « ةيلاربيللا »

 هعد «اهتأشن ىف ةيلامسأرلا هتغلطأ ىذلا ربهشلا راعشلل اقيقحت « ءاشيام لمعي

 Laissez ءاشب ثیح س رمی هعد ۰ 1215587 ۴21۲۴ ءاستیام لمعي

 «١»بازحألا ددعتو ةيسايسلا ةيرحلا ىه ةماعلا اهتروص ىتلاو 7

 . رونلاب ةحفصلا هذه الألتت ام رادقمب . ماتقلا ةديدش ةمناق ىرخأ ةحفص اه اع

 ددحيو اهتأوس فشكي ىذلا وه ةيلاربيللا ةيطارقميدلل ىعقاولا قيبطتلاو
 . قحلا نازيم ف ىقيقحلا اهنزو

 تلاقو ءىش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو » : ةميركلا ةيآلا تلزن نيح

 ف الإ اتقدصام ٠ ملسو هيلع هللا ىلص لاق « ءىش ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا

 هيعدت اميف تبذک نِإو « یرخألا نع لوقتامیف ةدحاو لك تقدص یأ ' هذه

 . تانسحو لئاضف نم اهسفنل

 قدصت امهنم الك ناف ٠ ةيعويشلاو ةيطارقميدلا نيباميف رمألا اذه قدصيو

 . تانسح نم اهسفنل هيعدت اميف تبذك نإو یرخألا نع هلوقت امیف

 نإو « مكحي ىذلا وه كلمي ىذلا ١» نإ ددصلا اذه ف لوقت ةيعويستلاو

 باسح ىلع صاخلا اهباسحل تاعيرشتلا عضت مكحتو كلمت ىتلا « هقبطلا »

 ةقبطلا دي ف لاملا نوكي ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف هنإو . ىرخألا تاقبطلا
 عضت ىتلا ىهو « مكحت ىتلا ىهف مت نمو كلمت ىتلا ىهف ةيلامسارلا
 . ةحداكلا ةقبطلا لاصم دض اهحلاصم ىمحت ىتنا تاعيرشتلا

 الول قدصلا لك ةقداص نوكت نآ كسشوتو ريبك دح ىلإ ةقداص ةلوقلا هذهو

 جدلا إال ملا هب نودصقي مهف ٠ ةبلاربيللا . فصو ةيبرعلا ةيطارقميدلا لع يبعوبتنلا قلطب يح « ١ ١
 ةطقنلا دده شقانتسو ' ةح داكلا ةقبطلا لالعتسا ةيرحب نويلابسارلا اميه عتمتب يتلا ةيطارفمي دلا هن نونعيو
 ليلق دعب



 لب ‹ عاطقإلا ىلع اهتروث لبق تناك امك امامت ملستست مل ةحداكلا ةقبطلا نا

 نيب قرفلا تثدحأ ىتلا ىه اهتمواقم ةليصحو .. تمواقو تمواقو تمواق

 . ةيلامسأرلا لظ ىف اهفصوو عاطقإالا لظ ىف اهعضو

 ةيعوضومب - لأسنو ‹ عقاولا ةقيقح ىلإ - كلذ مغر - رظنذن لاعت نكلو

 وه نمو ٠ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا لظ ف ةايحلا ىرجت نم حلاصل - ةلماك

 . ديحولا ديفتسملا هنإ ةيعويشلا لوقت امك لوقن الو « ربكألا ديفتسلا

 ! نييلامسارلا ةحلصمل - اهمومع ف - ىرجت رومألا نا كشال

 لازامف بعشلل اهميدقت ىلع ةيلامسارلا تهركأا ىتلا تالزانتلا لك مغرو

 . ريهامجلا دب ف تاتفلاو ٠ مهيديأ ف ربكألا منغلا

 وه هتإو لماعلا وه ىقيقحلا جتنملا نإ - ةيعويشلا لوقت امك - لوقنال
 شقانن نيح اهشقاننس ةطلاغم كلتم « جاتنإلا ةليصح هدحو قحتسي ىذلا

 نإ - ةيعويشلا لوقت امك - كلذك لوقنالو . مداقلا لصفلا ف ةيعويشلا

 ؛ نيحداكلا ءامد ىلع لفطتلا الإ مهل لمع ال موق مه لاومألا سوور باحصا

 .. مهيديأب نولمعيال مهنأل قالطإلا ىلع اًئيش اهنم نوقحتسيال مه امنيب
 نيب قرفي ىذلا مخضلا قرافلا ىلإ رظننلف كلذ عمو .. كاذ الو اذه لوقنال

 ؟ لداع قراف وه له ؟ ىعيبط قراف وه له .. لامعلا لوخدو نييلامسارلا لوخد

 , !؟ ناسنإلا ةيناسنإب ةقلعتملا ئدابملاو ميقلا ف رثؤيال قراف وه له

 ةذفلا ةيرقبعلا ةجيتن ةقيقح وه له ؟ ءدب ىذ “ىداب قرافلا اذه ءاج فيك

 ةبصتغم ىه ما !؟ هللا دابع ةيقب اهنم مرحو نييلامسارلا اهب هللا صخ ىتلا

 !؟ ةعورشم ريغ لئاسوب اباصتغا

 ناك ما ؟ لامعلا روجأا ديدحت ىف ءدبلا ذنم ةلداع ةيلامسارلا تناك له
 تضفخ نيح ىتحو ؟ لالغتسالا عاونأ نم عون اوسأ ىلع امئاق اهديدحت

 لهق  لامعلا هب ماق ىذلا ريرملا عارصلا دعب روجألا تعفرو لمعلا تاعاس

 ؟ ةبجاولا ةيئاسنإلا ةلادعلا تثدح

 مدعو لامعلا ءامد صاصتما نم ءادتبا ًأشني لاومألا سوٌرر مخضت نإ

 ىلإ تقو نم فلتخت ةيداهتجا ةلأسم رجألا ديدحت نوكي دقو .. مهروجأ مهتيفوت

 ىهو  اهنع جرخي نأ ىغبنيال ةماع ادودح هل نكلو . لاح ىلإ لاح نمو تقو

 . شيعيل هدهج لذبي ىذلا ناسنالل « ةميركلا ةايحلا » ريقوت

۰۲ 



 ساسألا ىلع اهلك ةايحلا ةماقإ نم كلذك لاومألا سوؤر مخضت ءىجيو

 : هللا هتقمي ىذلا ىوبرلا

 نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقيال ابرلا نولكأي نيذلا »

 نمف . ايرلا مرحو عيبلا هللا لحأو « ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ . سملا

 كئلوأف داع نمو . هللا ىلإ هرمأو فلسام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج

 هللاو . تاقدصلا یبرپو ابرلا هللا قحمي . نودلاخ اهيف مه رانلا باحصا
 « ١ »« میثأ رافک لک بحیال

 نم تاغيعبرألا ف هدعأ ريرقت ف ىناملألا « تخاش ,» روتکدلا هنع لاق یذلاو

 صقانتي ةئف دي ف لاومألا سوؤر ديازت ىه ةيمتحلا هتجيتن نإ نرقلا اذه
 ! سانلا نم ديازتم ددع ىف رقفلا ةدايزو ماودلا ىلع اهددع

 جاتحيال ةهفات تاعانص ءاشنإ نم اضيا لاومألا سوؤر مخضت ء

 عيمتو قالخألا دسفت ىه لب « ةداج فادهأل شيعي ىذلا داجلا ناسنالا اهيلإ

 كلذ لكو .. ايلعلا ةايحلا قافاب مهلغش نم الدب تاهافتلاب سانلا لغشتو عابطلا
 تاعانصلا ىف هترود نم ريثكب عرسأ اهيف لاملا ةرود نألو .. احبر رثكأ اهنأل

 ةعانصو امنيسلا ةعانصك .. ناسنإلا ةايح ف اداج افده ىدؤت ىتلا ةيقيقحلا
 ف ثاثألا تادوم وأ سبالملا تادوم ءاوس « تادوملا » ف ننفتلاو ةنيزلا تاودأ

 . قيرطلا ف تارايسلا تادوم وأ تويبلا

 اهيأو ؟ ةيعيبط تاودأ اهيأف. اهزربأ هذهوأ ىلامسأرلا مخضتلا تاودأ كلت

 ؟ ناسنإلا ةيناسنإ ف رتؤتال تاودأ اهيأو ؟ ةلداع تاودأ

 ! ةيطارقميدلا نع ملكتن اننكلو « ةيلامسأرلا ىه هذه : دحأ نلوقيالو

 ۰ ! كلت نع هذه لصف نكميال هنأ عقاولاف

 ىه - اهيف بعشلا ىلثممب « ةيباينلا اهسلاجمب - ةيطارقميدلا هذه نإ
 نأ نود وحنلا اذه ىلع فرصتت نأ ةيلامسأرلل حيبت ىتلا نيناوقلا ردصت ىتلا

 ! اهيف لخدتلا ىلع ؤرجت نأ نود - ةقيقحلا ف - لب  اهيف لخدتت
 ةيطارقميدلل ىداصتقالا هجولا ىه ةيلامسأرلا نإف ىرخأ ةيحان نمو

 ! ةيلامسأرلل ىسايسلا هجولا ىه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نأ امك«ةيلارببللا

 ىذلا وه ىداصتقالا عضولا نإ - ةيعويشلا لوقتامك - لوقن انسلو

 ١ ١ ٠ ةرقبلا ةروس ] ۲۷۵ - ٣۷١ [
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 . هفادهأ مدختو هعم ىشمتت ىتلا تاسسؤملاو مظنلاو دئاتعلاو راكفألا لكي

 عمضولاو ىداصتقالا عضولا نإ - باوصلا ىلإ ىندأ هارنو - لوقن امنإو
 مم ةقسانتم هجوأ اهلك ( ءىجيس امك كلذك ىعامتجالا مضولاو ) ىسايسلا
 وه كرتشم دحاو لصأ نم ةقثبنم اهلكو ٠ اهيلء موقت ىتلا ةركفلا وأ ماظنلا

 ناك نإ امأف . فرحنم وه وحن ىأ ىلعو ١ افرحنم وأ امبقتسم « ناستإلا »

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا : هتايح غوصي وهف ( ىنابرلا جهنلا ىلع ىأ ) اميقتسم

 جهنم وهو ١ ىنابرلا جهنملا ىضتقم ىلع خلا .. ةيحورلاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو

 افرحنم ناك نإ امأو . ضعب عم هضعب لماكتمو ههوجو عيمج ف قسانتم

 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا هعاضوأ نوكت هفارحنا عون بسحبف

 هيف عقي ىذلا فارحنالا نول عم ةقسانتم نوكتو ١ خلا .. ةيحورلاو ةيركفلاو
 ىه ةسايسلا الو ةسايسلا غوصي ىذلا وه داصتقالا سيلف . « ناسنإلا » كلذ
 - ةايحلا هوجو ةيقب امهعمو - اعم امه امنإ « داصتقالا غوصت ىتلا
 . هفارحنا عونب ارثأتم ناسنإلا اهغوصي

 هيطارقميدلاو ٠ ىداصتقالا هّهجو ةيلامسأرلا ذختي ىذلا فارحنالاو

 ههجو (ءىجيسامك ) نعامتجالا ككفتلاو . ىسايسلا هّهِجو ًةيلاربيللا
 ةايحلا حالصإل لزنملا هجهنمو هللا ةعيرش نع فارحنا الوأ وه « ىعامتجالا

 نأ ديرت ىتلا ةحماجلا ةيدرفلا فارحنا ىرخأ ةهج نم وهو  طسقلاب اهتماقإو
 رمی هعد ؛ءاشیام لعفی هعد) .Laissez ۴aire [ھ1ssعz P255۲:ءاشتام لعفت

 ‹ ةيلامسارلا ةروص داصتقالا ف ذخأت ةحماجلا ةيدرفلا هذه (!ءاشي ثيح نم
 ىهو . قالخألا لحنملا طباورلا ككفملا ممتجملا ةروص عامتجالا ف ذخأتو

 نكميالو . ضعب عم اهضعب ةلماكتم  ضعب عم اهضعب ةقسانتم تافارحنا

 ! ضعب نع اهضعب لصف
 نأ ىرورضلا نم سيلو ةيسايس ةروص ةيطارقميدلا ذخأن نولوقب نيذلاف

 ماظنلا اذه نم هجو لصف ةلواحم ل نومهاو مه ةحماجلا ةيلامسأرلا اهعم ذخأن
 ملعنال ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ريغ رخأ ءىش نع نوثدحتي مه وأ .. رخآ هجو نع
 ! ديدحتلا هجو ىلع هتروص

 ال . لعفلاب ةدوجوملا - ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ناف رمأ نم نكي امهمو
 نم اهتبعل بعلتو ةيلامسارلا اهب ىمتحت ىتلا هذه ىه - ناهذألا ف ةليختلا
 ءارو نم متت ىتلا اهلك ةبعللا داعبا نع ةمداقلا تاحفصلا ف ملکتنسو . اهلالخ
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 نيتقيقح انه ررقن اننكلو « ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ىف ةلثمتملا ةبسايسلا ةروصلا

 انمعنأ اذإ ننتضقانتم ريغ ةقيقحلا ف امهنكلو رهاظلا ىف نيتضقاىتم ناودبت

 : امهيف رظنلا
 قوقح نم هلانام « بعشلا » لان ىطارقميدلا ماظنلا لالخ نم هنا : ىلوألا

 ؛ تانامضو

 ءارو نم عيرشتلا ةبحاصو ةنميهلا ةبحاص ىه ةيلامسأرلا نأ : ةيناثلاو
 . اهلمكأب ةيطارقميدلا ةبعللا

 هلان ام لان بعشلا نإ : الوأ لوقن نيتقيقحلا نيب ىرهاظلا ضقانتلا ةلازإلو

 صانتقاو ةيلامسأرلا جارحإ ف هبأدو هحافكو هعارص لالخ نم قوقحلا نم

 ةهراك اهنع لزانتت ىهو اعازتنا اهنم اهعزتنب وهف « اهنم تانامضلاو قوقحلا

 ذختا ذنم سيلو.عاطقإالا ىلع راث ذنم تادب بعشلا ةظقب نإو . ةهركمو

 . ببسال ةجيتن ىهف هتروث ةرمث ىه ةيطارقميدلا لب ! ةيطارقميدلا

 بوث - بوثلا ةيلامسأرلا تكرت دقف كلذ نم مغرلا ىلع هنإ : ايناث لوقنو
 لك تلانف « هلالخ نم اهحلاصم ىلإ ىه تذفنو « بعشلا هسبلي - ةيطارقميدلا
 اذإف ! اهملاظم لكب موقت نأ اهل حيتتو اهحلاصم ىمحت تاعيرشت نم ديرتام
 ةهج نم ىهف ١ بعشلا طغض تحت علاصملا ضعب نع لزانتلل ترطضا دق تناك
 تارطق وه هنع تلزانتامف « اهحلاصم ف ايقيقحاريثأت رثؤيال تاتف نع تلزانت دق
 ةهج نم ىهو ! ةينونج ةروصب ديازتت اهحابرأ لازتامو ٠ اهحابرأ ضئاف نم
 فقوم ف تلظ اذإ اهسفن ىلع نمأت مل اهنأل تاتفلا اذه نع تلزانت دق ىرخأ

 بالكلل تقلا اهنأ ىه اهرظن ىفف ! هلك اهنايكو اهلك اهتورث دقفت نأ بلصتلا

 ةيعويشلا نم افوخف ! بالكلا اهلكأت نأ نم افوخ اهب اهيهلت تاميقلب ةعئاجلا
 لك تابارضإلا رمدت نأ نم افوخو ‹ هنع تلزانت امع ةيبرغلا ةيلامسأرلا تلزانت

 ؛ حابرألا

 ىهو هلك ماظنلا ةبحاص ىه ةيلامسأرلاو « نيتقيقحلا نيب نذإ نضقانت الف

 ةيرحلا وأ .. ةيرحلا ىزب بعشلا ايزتي نأ اهيلعالو  هنم لوألا ديفتسملا
 ! « ١ ءةاواسملاو ءاخإللاو

 نيرخسملا انتاعد دوهح عم ٠ ءاحإلاو ةاواسملاو ةيرحلا « تاملكت ايماته نإ لوألا لوكوتوربلا لوقي ( 9
 تاملكلا هده نا نيج لق ةسامحو رخه لكن ايمالعأ تلمح رتبلا نم ةرارج اشويح ملاعلا ءاحنا لك ل تدتحا
 بيرعت ) ٠ مهيدل ةدحولاو مالسلاو سالل مده لوعمو  نييممألا ةداعس نايك ف رحتي اسوس تناك ةرحاسلا
 ( راطع روععلا دنع دمحا



 .. اهتقيقح ىلع ةيرحلا هذه ىف رظننلو
 ف ) ودي امك ةلهاك ةيرح رح ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف درفلا نا كشال

 نأو ء ةيرحب هيأر نع ربعي نأو ٠ دحأ نم طغض نود هرارق ذختي نأ ف ( رهاظلا

 ىذلاو«نالربلا ف هلثمي ىذلا حشرملا راتخي نأو « ةياع دلا لئاسو لكب هيأرل وع دي
 .. اهتافرصت ىلع نميهيو ةموكحلا لامعأ ىلع فرشتي

 اذهل غوصي ىذلا نمف رهاظلا اذه ءارو ةنماكلا ةقيقحلا لمأتن انعد نكلو

 ىذلا « ماعلا ىأرلا » لكشي ىذلا نم - ىرخأ ةيواز نم - وأ ٠ هراكفأ درفلا
 ! هرارق ناختال درفلا اذه هجوي

 ةبطخلاو نويزفيلتلاو امنيسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا ! مالعإلا لئاسو اهنإ
 . باتكلاو ةرضاحملاو

 ةيملاعلا ةيدوهيلا اهيلع فرشت مالعإلا لئاسو نا نم - اتقؤم - كعدو

 رخآ ناكم ىف ةطقنلا هذه ىلإ دوع انلف ؛ اهحلاصم مدخت ىتلا ةهجولا اههجوتو
 . لصفلا اذه نم

 ةيلامساأرلا وه مالعإلا لئاسو كلمي ىذلا نإ - اتقؤم - لوقن امنإ

 ( ! اهتلم نع رظنلا فرصب )
 نأ عيطتستال - ريثأتلا لئاسو دشا نم لازتامو تناك دقو - ةفاحصلا نإ

 هب عابت ىذلا نمثلا فاعضأا لعفلاب فلكتت ىهف . ةيجراخ ةنوعم الب شيعت

 ةفيحصلا باحصأ ىلإ هلك لصيال روهمجلل هب عابت ىذلا نمثلاو . روهمجلل
 لفكتي ىذلا ماعلا عزوملا امه ريدقت لقأ ىلع نانثا ناطيسو طسولا ف كانهف

 ةعومجم عيبي ىذلا ىأ ) ريغصلا مئابلل هعيبو ةعوبطملا خسنلا عومجم ذخأب
 اذإف .. روهمجلل عيبي ىذلا ريغصلا عزوملا اذه مث « ( خسنلا نم ةريغص

 ىلع ةدحو نيسمخ نإف ةدحو ةئام وه روهمجلل ةخسنلا نمث نأ الدج اتروصت

 ىلإ دري ىدلا وه ىقابلاو . ناطيسولا ناذه اهمساقتي رثكأ نكي مل نإ لقألا

 ىلع اهل دئاعالو اهعيزوت متي مل ىتلا خسنلا ىأ « عوجرملا » عم هةفيحسصلا
 ٠ ةلئاط احابرأ كلذ قوف حبرت مث اهفيلاكت ةفاحصلا ىطغت فيكف .. قالطإلا
 . ءىجت قيرط ىأ نم تاناعإلا ىلع مث تانالعإلا ىلع - اساسا - دمتعتاهنإ

 ذ ىأ ةيعانصلا تاسسؤملاو تاكرشلا دي ف - لاحلا ةعيبطب - تانالعإلاو

 ناسللا ةليوط ىأ « ةرح » ةفيحص ىأ لتقل ىفكي هنإف مث نمو . ةيلامسأرلا دي
 ف طقستف تانالعإلا اهنع عنمت نأ  ةيلامسارلل ةيقيقحلا حلاصملا ىلع ارجتت
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 ف ةبعللا حلاص ف رمأ وه لب ! روذجلا بیحد ت نأ نود ءاشت امک قتلت ف 1

 ! فاطملا ةباهن

 ىتلا راكفألا نوكت نأ عقوتن نأ انلف « دحلا اذه ىلإ ةيلامسارلا ةضبق ف ةعقاو

 عم ضراعتيالام ىه ليلقلا ىف وأ ٠ ةيلامسأرلا هديرتام ىه اهرشنتو اهغوصت
 ةعقاو ىهفمالعإلا لئاسو ةيقب ةفاحصلا لثمو . ةيلامسارلل ةقيقحلا حلاصلملا
 فقاوملا لكشتو راكفألا هجوت ىتلا ةريرشلا ةضبقلا تاذ ف ىرخأب وأ ةروصب

 ! سانللا

 ةلاسم ف « ماعلا ىأرلا » ليكشت ةقيرط نم ةفلتخم ج ذامن هتالث ذخانلو

 علاصم اهلك مدخت ةيداصتقا ةلاسمو ٠ ةيعامتجا ةلاسمو . ةبسايس

 ىلإ هجتاو هسفن ءاقلت نم لكشت امنأك « ماعلا ىأرلا » اهيف ودبيو ةيلامسأرلا

 ! اهيلإ هجتا ىتلا ةهجولا

 رمأ وهو . ضرألا حطس ىلع ام ناكم ف برح لاعشإ وه بولطملا نأ ضرفنل

 ىلع ردي ىذلا حالسلا عيب اهلوأو ! ةليختملا هوجولا عيمج نم ةيلامسأرلا مهي

 ف حالسلا راجت نأ نع - اتقؤم - رظنلا فرصنو ) ةيلايخ احابرأ هيعناص

 لبقتل « ماعلا ىأرلا » يهي فيكف ! « ١ »( دوهيلا مه نامزلا ميدق نم ملاعلا
 ! اريخأ اهب ةىلاطملا مث ٠ ايناث اهل سمحتلا مث « الوا برحلا

 ربثت ةريثم ةريصق رابخآرشن ف - مالعإلا لئاسو كلذكو - فحصحلا أ دبت

 مت . هابتنالاو علطتلا نم اعون - لفاغ امئاد ماعلا ىارلاو - نيلفاغلا دنع

 وه عوضوملا حبصي مث .. ليصافتلا نم ديزمب ىتؤيو ربخلا لوط ىف دازي
 ةراثإلا ةمغن ف دازي مث .. نويزفيلتلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا ف ىمويلا ثيدحلا
 « ماعلا ىأرلا » عالطتسا ف ةفاحصلا ذخأت مث .. دوقولاب سوفنلا نحشت ىتح
 نم دبال نذإ ! سمحتم ماعلا ىأرلا اذإف ( هتهجو ىتلا ىه نكت مل امنأك )
 ةرارش قلطتت مث .. دادعإلا ف ةموكحلا أدبت نذإو ' كرحتلاب ةموكحلا ةبلاطم
 ' « عورشملا » ءارو نم ةنولطملا فادهألا ققحتتو « حالسلا عابيو « برحلا

 ١ ٠م ىلاعتو هناحبس لوقي .. امئاد تورحلا ةاع د مه هللد لحأ ١ هللا اهأفطأ برحلل ارا اودقوا املك ,
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 لتقو « ضرألا ءاجرأ مظعم تلمشف تدتما ىتلا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىفف
 لاجرلا نم اولتق نيذلا ريغ لاتقلا نيدايم ف بابشلا نم انويلم نوعبرأ اهيف
 اولتق نيذلا ريغو « ةرمدملا لبانقلاب برحلا نيدايم نع اديعب لافطألاو ءاسنلاو
 ةفاحص تاأدب .. اميشوريهو ىكازاجن ف اتيقلا نيتللا نيتيرذلا نيتلبنقلا ريثأتب
 رلته نع ملكتت ( اكيرما فو ابروأ برغ ف تايطارقميدلا ىآ ) ءافلحلا
 ىتلا جزناد رمم ةمزا ةصاخو ) اهريثي ىتلا تامزألاو ةيبرحلا هتادا دعتساو
 مظنلا نعو ةيزانلا نع بتكت تآدبو . ( برحلل ىلوألا ةرارشلا تربتعا
 ىلع نأو .. ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاو ةيرحلل اهتوادعو ةيروتاتكدلا
 رشم رذنب ىذلا ةيغاطلا اذه بدؤت نأ « رحلا ملاعلا , لكشت ىتلا تايطارقمیدلا

 ! ةيرشبلا عيمجل ريطتسم

 هلوقتام لک ناک دقف .. ناک بناج یا ف « قحلا » نع انه ثدحتن نآ دیرنامو
 لعفلاب رلته ناكو « اقح ةيروتاتكدلاو ةيزانلاو رلته نع « رحلا ملاعلا » ةفاحص
 ىرصنع نونج نع ردصيو ٠ هناطلسل هعاضخإو ملاعلا لال ذإ ديري ارابج ةيغاط
 لضفقام نكلو ! هلك ملاعلا مكحي نآب هترادجو ىرآلا سنجلا ةيلضفأ ىلع زكترم

 هلك ملاعلا نومكحي - اوناك - تيغاوط هلثم مه اوسيلا ؟ هيلع « ءافلحلا ١
 بوعش لك مكحي نا هترادجو « ضيبألا لجرلا » ةراضح مساب هنولذیو ذّدموي
 كلذل هلهؤت ىتلا ةيقيقحلا تاموقملا نم ضيبألا لجرلا كلمي !ذامو ؟ ضرألا
 ؟ هيف دحأ هكراشيال هدحو هيلع افقو هلعجتو ناطلسلا

 ةيزانلل ةبسنلاب اقح ( مهتعاذإو ) ءافلحلا ةفاحص هلوقتام نذإ ناك دقف
 قوقح ةامحو ةيرحلا ةامح مه مهنأ نم مهسفنأل هنوعدي اوناکام امأ  رلتهو

 ٠ نيرصتنم ءافلحلا جرخ نيح ةرشابم برحلا بقع هلك هبذك نيبت دقف ١ ناسنإلا
 ف مهل اولاق لب ‹ طئاحلا ضرع بوعشلل مهدوعو لكب اوبرضف برحلا نم
 اونوكي نأ اهنمثو .. ةيامحلا نمث اوعفداف ةيزانلا نم مكانيمح دقل : حجبت
 . مهحلاصم نومدخيو مهكلف ف نورودي مهل نيعضاخ

 .. رمألل ةعاذإلاو ةفاحصلا ةجلاعم عبتتن نحنف لاح یآ ىلع
 .. ارطغ لقيال رخأ رمألو  برحلل « ماعلا ىأرلا » ةئيهت بولطملا ناك دقلا
 .. ليئارسا ةلود ءاشنإ وه

 نايغط نع - ةحاتملا مالعالا لئاسو عيمجو - نذإ ةفاحصلا بتكتلف
 « ماعلا ىأرلا » نحشي ىتح ٠. مهبيذعتو دوهيلا ةدابإ ف هتيشحو نعو ٠ رلته
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 ىلع فطعي ىتحو .. روفنلا دشأ اهنم ارفان ناك ذإ دعب برحلل ادعتسم حبصيو
 ! هركلا دشأ مهل اهراك ناك ذإ دعب دوهيلا ةيضق

 برحلل سانلا سمحتي لب « ايداع ارمأ برحلا ثيدح حبصي ائيشف ایشو
 قحتسي ىذلا ةيغاطلل ابيدأت برحلا لخدت نأ مهتاموكح ىلع نوطغضيو
 ! ةراضحلا تاموقم رمدو ضرألا برخ هنأاشو كرت اذإ ىذلاو ١ بيدأتلا

 مهقرحيو ىزانلا مهبذعي نيذلا دوهيلا عم سانلا فطاعتي اًئيشف ائيشو
 ىتلا ةوعدلل ايهم « ىملاعلا ماعلا ىأرلا » حبصيو ! « ١ ءنارفألا ف ءايحأ

 ! « ۲ «نيطسلف ف دوهيلل ىموق نطو ءاشنإ ةرورضب كلذ دعب ءىجت

 فطاعتلا دتشيو ٠ برحلا ىف برغلا لود لك لخدت ىتح سامحلا دتشي مث
 نع اولزانتب نأ اوٻأ اذإ نيمرجم ملاعلا رظن ىف برعلا حبصی یتح دوهيلا مم

 ! راتخملا هللا بعشل مهرايدو مهضرأ
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 ضيرحتو ىقلخلا داسفلا رشنو ةرسألا طباور كيكفت وه بولطملا نأ ضرفنلو
 . اهيلع لجرلا ةماوق دض ةأرملا

 ! هراضم ركذو ركبملا جاوزلا ةمجاهمب ةفاحصلا ادبت

 . طالتخالا مدع ةجيتن رخآلا سنجلاب ةربخلا ليلق نوكي نيجوزلا نم الك نإ

 ةيبرتب ةربخلا ليلق مث « ةبرجتلا ةلقو نسلا رغصل ةايحلاب ةربخلا ليلق مت

 ريخأت مزلب كلذل' مهتيبرت ءوستف جاوزلا دهع لوأ ف نوئيجي نيذلا .. دالوألا

 باستكاو نيسنجلا نيب فراعتلا ققحتي ىتح طالتخالا ةحابإ عم جاوزلا نس
 نسحتف ةربخلا دادزت ىتح دالوألا ءىجم رخأتيو « جاوزلل ةمزاللا ةربخلا

 مهتیبرت

 ىأر » نوكتي ىتح سانلا ىلع حلي طالتخالا ةرورض نع ثيدحلا لظي مث
 ىلع ملي ثيدحلا لظي مث ٠ هل اضراعم ناک ذإ دعب طالتخالا ىلع قفاوم « ماع
 سامحلا غلبي ىتح سانلا ىلع حلي ثيدحلا لظي مث هل اوسمحتي ىتح سانلا

 رخأتلاو دومجلاو فلختلاو ةيعجرلاب هل ضراعم لك اومهتي نأ طالتخالل

٠ Nامحص اليوهت اهيف تلوه ةيبرعلا ةفاحصلا ناو . ادح ةليلق تناك بيدعتلا ٹداوح ںا دعت اميه مصتا  

 ىلإ اعهد رلته ارعفد نيدلا مه دوهيلا نإ ى دوهي لصأ نم ةيناملا ةنتاك لوقت لب ةنيمم فادهأ ةمدحل ادرصقم

 درشم تعش مهنأ ةححت يطسلف ىلع ءاليتسإالا يهو مهتيصقل ةياعدلا ف هولعتسيل مهيلع بيدعتلا اده عاقيإ
 نطو نم هل دنالو ږهطصم

 هده ل همالكو مهل طو ءاشنإ لحأ سم اهلك ترحلا اوججا درهيلا نإ راححألا باتك ل راك ميلو لوقي ٠ ١

 ريتك قح هيف ةطقىلا
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 ! هيلع ىضقتو هقحستس روطتلا ةلجع نأب هوددهبو

 لتقيو ! اهتقاشر دسفي ريثكلا باجنالاو ركابلا جاوزلا نإ ةارملل لاقي مث

 ةفاحصلا لظتو ! عمتجملا نوئش ةرادإ ف لجرلا ةكراشم نم.اهعنميو ! اهتيويح
 اهترطف نم ةأرملا جرخت ىتح رمألا اذه ىلع حلت ( ىرخألا مالعإلا لئاسوو )

 اهلامج دسفي ودع هنأ ىلع باجنإلا ىلإو ! اهقوعي ديق هنأ ىلع جاوزلا ىلإ رظنتو

 ! اهتماركلرادهإ لب اهتقاطل رادهإ هنأ ىلع هب لاغشنالاو تيبلا ىلإو « اهتقاشرو

 اهنأل لفطلا ةحيصب حرفت - اهترطف ف زوكرم وه امك - تئاك نأ دعبو

 ‹ باجنإلاو لمحلل دادعتسالا ف ةلثمتملا اهتتونأل تابثإو اهتلاسرل قيقحت

 عناوم مدختست تجوزت نإ ىتحو ١ تيبلا هركتو ء لفطلا ةحيص تقمت تراص
 . اهتقاشر ىلع ظفاحتل لمحلا

 نا اهقح نم نأ ىرت ىتح اهيلع مالعإلا لئاسوو ةفاحصلا ريثأت لظي مث
 وأ ىقلخ ديق اهعاتمتسا ىلع ضرفب نأ نود ارح اعاتمتسا ةايحلاب « عتمتست »

 عم ةقادصلا دودح ف سنجلا سرامت نأ اهقح نمف . عون ىأ نم وأ ىعامتجا

 رخت نآ اهقح نمو .. ةرسأ وأ جاوز ةرورضلاب كلذ نع ًاشني نأ نود لجرلا

 ىتح باجنالا رخؤت نأ اهقح نمو .. رحلا عاتمتسالا نم عبشت ىتح جاوزلا

 . صقرلا تابلحو تالفحلا ف ةقاشرلا نموهتيبلا جراخ لمعلا نم عبشت

 لب « لقألا ىلع ىئاسنلا « ماعلا ىأرلا » تاررقم نم هلك كلذ حبصيو

 حبصيو ! ( ىعمجلا لقعلا تاررقم نم ىأ ) .. كلذك ىلاجرلاو ىئاسنلا

 اهيلع نمزلا ىفع عاضوأ ىلع رجحتملا وهو ٠ هلبألا نونجملا وه كلذل ضراعملا

 ! دوعت نأ نكميالو
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 . ةايحلا ىلع نيمأتلا ةيلمعك ةيوبر ةيلمع جيورت وه بولطملا نأ ضرفنلو

 لاوحأ نع صصقلا صقت - ىرخألا مالعإلا لئاسوو - ةفاحصلا لظت
 ف ةرشتنملا ةلاحلا هذهل سانلا رعاشم ظقوت ىتح . ثراوك اهبيصت ىتلا رسألا

 ف عمتجملا طباور كيكفتو ةرسألا كيكفت نأ لاحلا ةعيبطب ركذي الو ) عمتجلا
 . اهراشتناو ةلاحلا هذه دوجو ف ببسلا ىه تناك ىلامسارلا ىعانصلا عمتجملا

 ىكلو . هرخآ ىلإ هلوأ نم ناشلا اذهب طيحملا ركاملا ركملا ىلإ سانلا هبنتيال ىكل
 وأ ةرسألا لخاد ءاوس ىعامتجالا لفاكتلا داحيإ وه ىقيقحلا لحلا نأ اوهبنتيال
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 موقت ىتلا « ةليلجلا تامدخلا » و نيمأتلا تاكرشل رخآ بناج نم ةفاحصلا

 اهزهتال ةرقتسم تراصف « نيمأتلا ماظنب اهلئاع ذخا ىتلا رسألا ةلاح نعو اهب

 ! رصاعألا

 ةقيقح رمألا حبصي ىتح ىرخألا مالعإلا لئاسوو ةفاحصلا حاحلإ لظيو

 ناسنإ لك ىلع بجاو نيمأتلا تاكرش ىدل نيمأتلا نأ « اهيف لادجال ةيهتنم
 نع دحأ ثدحتيالو ! ثيدحلا ملاعلا ف اهنع ىنغ ال ةرورض هنأو ؛ رظنلا ديعب

 نوثدحتيالو ! سانلا نم ةيوبرلا نيمأتلا تاكرش اهحبرت ىتلا ةيلايخلا حابرألا

 ف اعقاو ارمأ هلك كلذ حبصيو .. نونّمّؤملا اهعفدي ىتلا ةيوبرلا طاسقألا نع

 قالطإلا ىلع ركفي نأ نود ناسنإ لك هيتأي « اينيتور » ارما حبصي لب « عمتجلا

 نوکیو .٠ لیدب كانه نوکی نأ بجی هنا وا « لیدب كانه نوكي نا نکمی ناک هنا

 سانلل مضي ىذلا ىعمجلا لقعلا وه وأ ةيضقلا هذه ىف « ماعلا ىارلا » وه اذه

 ! « ۲ »ةايحلا تاررقم

 هيلع دمتعت ىذلا « ماعلا ىارلا » ليكشت ةقيرط ىه هذه تناك اذإ

 مكح ىه ةيطارقميدلا نوكت فيكف - لقألا ىلع اهرهاظ ف - ةيطارقميدلا
 !؟ ةقيقحلا ىلع بعشلا

 الو هل تيبال هناك « عراشلا لجر » هنومسي ىذلا - ىداعلا لجرلا نإ

 رومألا ف ىقيقحلا رظنلا نع ةصاخلا ةيشيعملا هلاوحأب لوغشم - ! هل ءامتنا

 ةنيبب صتخيال ماع امهدحا  نيببسل كلذو . اهيف لقتسم ىأر نيوكتو ةماعلا

 اهسفن لغشت نأ بحتال سانلا نم ىربكلا ةيبلغألا نأ وه « نيعم نمز الو ةنيعم

 كلذ ىلع ةنيعملا تاودألا اهدنع سيلوءاهيف قمعتلا ىلع ربصتالو ةماعلا رومألاب

 هذه كرتت نأ بحتف « جئاتنلاو بابسألاب ةطاحإو رظن دعبو ربدتو هقفت نم

 . ةريطخلا ةمهملا هذه اهيلإ لكتو اهيف قثت « سانلا نم ةنيعم ةئفل رومألا

 ةقيقحلا ف وه وأ ١ تاذلاب ةيلاربيللا ةيطارقميدلا هذهب صاخ ىناثلا ببسلاو

 ىلع دوهيلا فرشي ىتلا ةيلهاجلا هذه ىف هنكلو اعيمج تايلهاجلاب صاخ

  Naعمتجملا طنارتو ةرسألا طبارت ىلع ةهظفاحملاب ليفكلا ىنانرلا ماظنلا وهاده ١ لام تین ميقي ىدلاو «

 ليفك ىلإ ةحاح ف مهم ناک سم لفکی نیملسملل

 ق مارح - ةيلاحلا ةيوبرلا هتروصب - يمأتلا نإ لوقي س براحر هتاد ىمالسإالا ملاعلا ىل هنا دح ىلإ ١ ٠١

 ' دومحلا وا لهحلاب مهتيو ' هللا نيد
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 رومألا ىلإ تفتلي نأ نع اذه عراشلا لجرل ةمنادلا ةيهلنلا وهو « دشا اههيجوت

 ةهج نم هشاعم رومأب هلغش قيرط نع ١ صحفتم ركنو لقتسم رظنب ةماعلا

 تايلهاجلا ف دوجوم اذه نإ لوقن . ىرخأ ةهج نم « هعاتمتسا »و هوهل رومأو

 هظقي نم لخدت نود مهناطلسل ناطلسلا باحصأ غرفتي ىتح ١ اعيمج

 اهبلس نم - شيعي ىتلا  ةبولسملا اهقوقحب بلاطتف ظقيتت دق ىتلا . ريهامجلا

 نإ وأ - ةيدوهيلا نألءدشأ ةيلهاجلا هذه ف هنكلو ' ناطلسلا باحصأ -

 ىه حبرت ىكل شاعملا رومأب امئاد الغش سانلا لغشت - ةيلامسأرلا لق تش

 نأل ةرايسلا رييغت دغ دعبو ةرايسلا ادغو ةجالثلا مويلاف . شحافلا اهحبر

 وهللاب مهلغشت امك ! ةقباسلا ف سيل فاضإ رز اهيف وأ ةقانأ رثكأ ةديدجلا

 ةهزنلا هدعبو صقرلا ةبلح دغ دعبو حرسملا ادغو امنيسلا مويلاف مئادلا

 ىسنج لفح وأ ىرخأ ةقيدص اهدعبو ةقيدصلا عم دعوم ةليللاو .. ةيولخلا
 : ةبكرم احابرا - ةيدوهيلا لق وأ - ةيلامسارلا عبرتل . اذكهو .. بخاص

 ‹ رومأ نم مهلوح رودي امع مهتيهلت حبرو « نييممألا داسفإ حبرو ٠ لاملا حبر

 ! ريهامجلا ةظقي نم لماك نمأم ف مهو نوططخملا ططخيل

 ىذلا ىقيقحلا « ماعلا ىأرلا » وه نيأف ةقيقحلا ىلع كلذك لاحلا ناك اذإ
 باحصا ةقيقحلا ف هنإ !؟ ةيلامسارلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف ةسايسلا هجوي

 ىارلا » نولكشي نيذلا مهو « ةسايسلا نومسري نيذلا مه .. لاومألا سور

 وحنلا ىلع هنوغوصيف « ىرخألا مالعإلا لئاسوو ةفاحصلا قيرط نع « ماعلا

 كرَتي نأ سأب الو « ةياهنلا ف مهحلاصم ققحي ىذلا وحنلا .. نوديري ىذلا
 ! نيزنتكملا ددهت ةعئاج بالك ىلإ لوحتيال ىتح « بعشلل » تاتفلا نم اًئيش

 ديرب ام لك دارآ نم هيف لوقي نالرب كانهو ايباين اليثمتو اباون كانه نإ ةقيقح

 . لوقي نآ

 ؟ عقاولا ةقيقح ف باونلا مه نم نكلو

 ىه امك « كانه نم رومألا هجويو نالربلا ىلإ لصي نأ ناسنإ ىأل حاتي له

 ؛ ةيطارقميدلل ةيرظنلا ةروسملا

 نم ءاينغألا الإ اهيلع ردقيال فيلاكت ىلا ةجاح ف ةيباختنالا ةكرعملا نإ

 « ةقبط » ف ركفي هلعجي ىذلا امف ءاينغألا ةقبط نم وه ناك ىتمو ؛ سانلا
 « ءادعألا » كئلوأ ةهج نم مهنإ ' نيكاسم هرظن ف اوسيل مهنإ ؟ نيكاسما

 هويهني نأ نوديري نيذلا ١ نوعماطلا ١ ةمعنلا م هدب ف امل نودساحلا
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 نوتسحياإال نيذلا « نويليفطلا » كئلوأ ىرخأ ةهج نم مهو ' هحابرأ اوصقتنيو

 نأ نع مهؤابغ مهب فقو نيذلا « ءايبغألا » « ءىش لك ف نوعمطيو اًئيش
 .. اهيلإ مه اولصو ىتلا ممقلا ىلإ اودعصي

 مهسفنأ نوحشري نم لاحلا ىطسوتمو ءارقفلا نم كانه نإ ةقيقحو

 بازحأ نم دبال هنإ ؟ كانه ىلإ نولصي فيك نكلو .. تاباختنالا ف نوحجتيو
 . ظهاب ءبع وهو ةيباختنالا ةكرعملا ءبع مهذع لمحتو مهلمحت

 .. رخآ اناسنإ حبصأو اهلك هلاوحأ تريغت دقف بزحلا ناسنإلا لخد اذإف
 ‹ امهل ثلاث ال نيلاح دحأ ف هبزحو وهو « ةسايسلا ملاع ف « افرتحم » عبصا

 لك ىف ةموكحلا دييأتب مزتلم وهف مكحلا ف هبزح نوكي نأ امإ ' نيفقوم دحأ فو

 نأ امإو . عنتقم ريغ وأ لعفت امب اعنتقم هسفن هليخد ف ناك ءاوس ٠ عنصت ام

 ةموكحلا ةضراعمب مزتلم وهف - مكحلا جراخ ىأ - ةضراعملا ف هبزح نوكي
 اهنم ديفتسي ىأ « ةماع ةحلصم » نوكت نا الإ ) عنصت ام لك ىف ةمئاقلا
 ريغ وأ ةضراعملاب اعنتقم هسفن ةليخد ف ناك ءاوس ( ! اعيمج نويلامسارلا

 ! عنتفم
 . غلا .. ةيناسنإلاو . ئدابملاو . ميقلاو . لدعلا : تاحيص عمست اذكهو

 تاذ كلس مكحلا ىلإ لصو اذإف . ةضراعملا ف وه املاط ضراعملا بزحلا نم
 ضراعملا بزحلا ىلع رودلا راصو ! لبق نم هب ددنيو هدقتني ناك ىذلا كولسلا
 لامعألا تاذ ةمئاقلا ةموكحلا نم دقتنيل - لبق نم مكحلا ف ناك ىذلا -

 ةلادعلاو ةيناسنإلا ىواعدب حياصتيو«مكحلا ف وهو هسفنل اهغوسي ناك ىتلا
 ! ئدابملاو ميقلاو

 وهو لظ ايناطيرب ف لامعلا بزح نأ - ةكحضملا - ةيعقاولا ةلتمأالا نمو

 نأ ضفر مكحلا ىلإ لصو املف « لامعلا روجأ ة دايز ةرورضب ىداني ةضراعملا ف

 تاذ كلسو - ' هذيفنت نع زجع وأ - ةضراعملا ف وهو هيلإ وعدي ناك ام ذفني

 افوخ روجألا ديمجت وهو«نيظفاحملا بزح ىلع لبق نم هبيعي ناك ىذلا كولسلا
 ! مخضتلا نم

 . قحلا ةلوق نولوقيو ٠ نالربلا ىلإ نولصي ٠ ارارحأ ١ كانه نأ حيحصو

 ؟ ءالؤه ددع مك نكلو « قوقحلا باحصأ قوقحب نوبلاطيو . ةأرجب نودقتنيو

 ؟ ةيباينلا سلاجملا ف مهنزو امو

 . لداع ًأدبم وهف هتاذ ف أدبملا ف رض الو . تاوصألاب دخؤت تارارقلا نإ
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 نم نونوكي نيح ال لودصعلا نم تاوصألا باحصأ نوكي نيح حلاص هنكلو
 ةضراعملاب نيمزتملا « ءاوهألا باحصأا نم نونوكي يح امأف « ءاوهألا باحصأ

 تاوصأ عيضت ذئدنعف « هنوعبتي ىذلا بزحلا فقوم مكحب دييأتلاب نيمزتلملا وأ

 لاصم ذفنتو ! نيفيزملا نم ةرثكلا تاوصأ طسو ىف رارحألا نم ةلقلا

 ليثمتلاو ةيطارقميدلاو ةيرحلا ةبعل « ةلئاهلا ةبعللا لالخ نم اهلك ةيلامسأرلا
  ةيهلتللادمع طمس وأ « قيرطلا ف طقاستب ىذلا تاتفلا الإ ! نالربلاو ىباينلا

 ۱ ! ديدشلا طغضلا تحت طقس وأ

 ؛اهلجأ نم تئشنأ امنأكو ةيطارقميدلا اهحيتت ىتلا ةيقيقحلا « ةيرحلا » امآ

 ىقتلي انه ! ىقلخلا داسفلا ةيرحو داحلإلا ةيرح : « ةيصخشل ثلأ ةيرحلا » ىهف

 ماكحلاو « نويلامسارلاو بعشلاو نوديؤملاو نوضراعملا : عيمجلا
 ! نوموكحملاو

 اهعسوتو « عسوت نأ ىغبني ثيح ةيرحلا ديقت ةيلاربيللا ةيطارقميدلا نإ
 ! قيضت نأ یغبني ثیح

 اعيمج سانلا ركذيو ' قالطإلا ىلع ةيرح الف ةيلامسأرلا حلاصم سمت نيحف
 م۳٦۹٠ ماع ف لتق نيح « ةدحتملا تايالولا ةيروهمج سيئر ى دينك لتقم ةصق

 ثيحب ابعل هتيضقب بعل مث « ةيلامسارلا حلاصم نم ةحلصم قيرط ف فقو هنأل
 ' ءازجلا نيمرجملا ىلع عقوي الو ةقيقحلا فشكنت ال

 ىلع نيفرشملا دوهيلا ةسايس لق وأ - ذئموي ةيلامسأرلا ةسايس تناك دقف

 لجأ نم « برحلا ةفاح » ىلع ملاعلا عضو ىه - ةرصاعملا ةيلهاجلا هيجوت
 تاعانصلا حيرأ نم - انلق امك - ىهو ٠ هعيبو حالسلا ةعانص طيشنت

 نم اهيف قلطني « ةفلتخم ىرخأ ةرظن هل تناك ىدينك نكلو . مهيلإ ةبسنلاب
 دقف .. اهحلاصم قيقحتل بختنملا اهسيئر وه ىتلا ةدحتملا تايالولا ةحلصم
 لاوحألا ةئدهت ىضتقت ةدحتملا تايالولل ةيموقلا ةحلصملا نأ ىدينك ىار ناک

 ىلإ ههيجوت نم الدب ىكيرمألا بعشلا ةيهافر ىلإ قافنإلا هجوي ىكل  ةيملاعلا
 داحتالا ةحلاصم ىلإ ىعس كلذل .. بعشلا ىلع اهنم دئاع ال ىتلا برحلا ةعانص
 وحن ةوطخ لعفلاب اطخو « ةيملاعلا لاوحألا ةئدهت ىلع هعم قافتالاو ىتيفوسلا
 ذئموي مكحلاب مئاقلا ىسورلا ميعزلا فوشورخ ىلإ هدي دمف « مالسلا ةعاشإ
 هبناج نم فوشورخ اطخو  مالسلا ديطوت ىلإ ىدؤت ىتلا تاثداحملا باب حتمل
 . مالسلا تاتداحم یف لخ دي نآ ليقف ةوطخ

14 



 الضف . ةتحبلا ةيكيرمألا رظنلا ةهجو نم اميكح افرصت ناك اذه نأ مغرو
 نإف « برحلا بوشن نم مئادلا فوخلا نم ملاعلا باصعأ ةحارإ نم هيف امع

 دض هنأل هيلع ققاوت مل ( ةيدوهيلا لق وأ ) اهتاذ ةيكيرمألا ةيلامسارلا

 ليبس ىلع بلصلا عئاصم ىف اليوط ابارضإ تأشنأ كلذل . ةيتاذلا اهحلاصم

 ىلإ ىدري هنكلو ةيلامسارلل ةتقؤملا حلاصملا رضي بارضالا اذه نأ عم ) راذنالا

 اهب موقي ناك ىتلا ةئدهتلا ةسايس كرتيل ىدينك ىلع طغضلاب ربكأ بسك

 هوددهءهتسایس ف یضموراذنإلاب یدینک هبأی مل املف ( فوشورخ عم قافتالاب
 مل الو ! ىلوألا نم لوطأ ةدم رمتسا بلصلا عناصم ىف رخآ بارضإب ةيئاث ةرم

 اقيقحت رثكا اهآر ىتلا ةسايسلا ىلع رصأو٠ديدشلا راذنإلا اذه دعب خضري

 هنأ اوررق - فوخلا نم ملاعلا ةحارإ نع الضف - ىكيرمألا بعشلا حلاصل

 نم ايداع ادرف سيل وهو هولتق ! هولتقف « دشأ ءارجإب هنم صلختلا نم دبال

 نع لوئسملاو ١ بعشلا اضرب بختنملا ةيروهمجلا سيئر وه لب « بعشلا دارفأ

 سيئر دجي ملف « قيقحتلاب اوبعل مث هولتق ! هلك ىكيرمألا بعشلا علاصم
 ف - اليتق ناك نإو - هقح ظفحت ىتلا قيقحتلا تانامض لوتقملا ةيروهمجلا
 لدعلا ةماقإ ىف اعفن اهلك ةيطارقميدلا ِدْجَث ملو ! هلتاق نم صاصقلا هل ذخْؤي نأ

 اهنأك اهلك ةصقلا تضمو .. ثيدحلا خيراتلا ف ةريطخلا اياضقلا نم ةيضق ف

 لصت الو .. قيقحتلا ىوطو ' مامتهالا قحتسي الو هابتنالا ريثي ال ى داع ثداح

 ثداحلا ىلع اماع نيرشع نم رثكأ ىخم دقو مويلا ىتح اهتياغ ىلإ ةلادعلا

 ! بيجعلا

 . ةيلامسأرلل ةرشابملا حلاصملا سمت نيح ةيطارقميدلا ىه كلتو

 قحتسي ناك اهليبس ف فقو ىذلا نإ لوقن ىتح ةعورشم حلاصم تناك امو

 ديرت ‹ ةمرجم ةعشج حلاصم تناك امنإ ‹ روصلا نم ةروص ةيأب هنم ماقتنالا
 حبرلا كلذ ءارو نم ىه برت ىكل برحلا ةفاح ىلع هلك ملاعلا مضت نأ

 ةفئارلا « ةيرحلا » لكو ةيطارقميدلا تانامض لك ىغلت كلذ ليبس فو . مارحلا

 ! نويطارقميدلا اهب ىنغتي ىتلا
 ' باسح الو طباض الب ةيرحلا انهف داسفلاب اصتخم رمألا نوكي نيح امأ

 ' نوناقلاب ةلوفكم ةيرح دحلب نأ ىف ناسنالا ةيرح
 Tru «'In God Weئl تا Jd انتقت :هیلع بوتکم یکیرمالا رالودلا نأ مغرف

 دحلي نأ ءاش نم نأ اهانعم ةيرحلاو ةديقعلا ةيرح ىلع صني نوناقلا نأ الإ
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 نمو اهلك ةينيدلا ميقلا نم رخسيو داحلإلا ىلإ وعديو سانلا ىلع هداحلإ نلعيو

 ! ! ببرتتالو هيلع حيرحتالا . لعفي نأ هقح نمف اهتاذ ةيهولألا ةديقع

 ! نوناقلاب ةلوفكم ةيرح دسفي نآ ف ناسنالا ةيرحو
 لخدتي ال ةيصوصخلا دودح دعبأ ىلإ ةصاخ ةلاسم ىسنجلا كولسلاف

 عقت اهنأل باصتغالا ةميرج ىه ةدحاو ةلاح ىف الإ لخدت ىأ اهنأشب نوناقلا
 لخد الف قافتالاب عقت - قالطإلا ىلع - ةقالع ىا اما . قافتالاب ال هاركإلاب
 هذه تناك ءاوسف .. سانلا نم دحأل لخد الو عمتجملل لخد الو اهب نوناقلل
 ‹ ةجوزتم ةارما مم وأ جوزتت مل ةاتف عم تناك ءاوسو  ةذاس وأ ةيوس ةقالعلا
 .. رخآ دحأ نأش سيلو ةقالعلا باحصأ فارطألا نأش اذهف

 نع الضف ىسنجلا كولسلا ناولا لكل حرسم ةماعلا قئادحلاو تاباغلاو
 نوناق .. نوناقلا هيمحي ىذلا داسفلاب جعي ريبك روخام اهلك .. تويبلاو ىداونلا
 ! ةيطارقميدلا

 ىلع ىتفو ىتف نيب « ! ىعرش » دقع ةيدنلوهلا ةسينكلا ف دقع تاونس نمو
 رمأ ف رظنيل « ! رقوملا » ىزيلجنالا نالربلا عمتجا تاونس نمو ! سيسقلا دي
 ف لخدتلا ىغبني ال ةرح تاقالع اهنأ ررق مث « ةذاشلا ةيسنجلا تاقالعلا

 اهنأ ايناطيرب ىف ةفقاسألا سيئر وهو ىربرتناك فقسأ نلعأ امك « اهتأش
 !! ةعورشم تاقالع

 - نويزفلتلا فو - ىكيرمألا حرسملا ىلع ضرع كلذك تاونس نمو

 وأ - نودهاشملا ىأرو « اهنم ا!ءزج اهلماكب ةيسنجلا ةيلمعلا لكشت ةيحرسم
 تلقنو ‹ مهنيعأ مامأ ةيسنجلا ةيلمعلاب ناموقي ةارماو الجر - اوريل اوبهذ مه
 . نويزفلتلا ةشاش ىلع - ةيح - ةروصلا

 هيف كرتشا ىسنج راوح ىناطيربلا نويزفلتلا ف ماق كلذك تاونس نمو
 عضولا نع نهلاؤس وه راوحلا عوضوم ناكو « راغصلا تايتفلا نم تارشع

 رعشقي ةحقو ةحارصب تايتفلا تباجأو  ةيسنجلا ةيلمعلا ف هنلضفي ىذلا
 ىهق « ةأرملا » اما .. ىرطفلا ءايحلا نم ردق ىأ مهسوفن ق نيذلا ناديا اهنم

 ! ءابح نود ٹدحتت

 نع ثدحتن امنإ نحنو ةيدوهيلا تاططخملا ىه هذه نإ دحأ نلوقي الو
 ! ةيطارقميدلا

 ! كلتو هذه نيب لاصفنا ال هنإ



 ىتلا « ةيرحلا » دعاوقبءاهمالعإ لئاسوبءىنالربلا اهليثمتب ةيطارقميدلا
 . ةيصختتلا ةيرحلا ةرئاد نمض هلعجتو هلك كلذ حيبت ىتلا ىه « اهيلع موقت

 . ةلماكلا ةيعرشلا هيطعتو  ةيامحلا لئاسو لكب هيمحتو

 ريغ ايش ديري نیقیلا هجو ىلع وهف هلک اذه هيف سیل اماظن دارآ نمف
 ءدعب هل عقاو ال ائيش ديري « عقاولا ملاع ىف ةقبطم ىه امك ةيلاربيللا ةيطارقميدلا

 ' نوكي فيك نيقيلا هجو ىلع ملعن الو

 ةيرح ال ناويحلا ةيرح ىه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا اهحنمت ىتلا ةيرحلا نإ
 . « ١ » ناسنإلا

 اوررحي نأ ىعاطقإلا نايغطلا هجو ف اورا نيذلا « راوثلا » دارأ دقلو

 قيلي ىذلا عضولا نع هب طبهتو هلذتست تناك ىتلا ةيدوبعلا نم « ناسنإلا »
 . ناسنإلاب

 تدارأ هدلوم ذنم ىعانصلا عمتجملا ىلع ترطيس ىتلا ةيملاعلا ةيدوهيلا نكلو

 ديرت ىذلا اهودعو « هبهرت ىذلا اهودع وه تاذلاب « ناسنإلاف » . كلذريغ ايش

 رامحتسا ف ميدقلا اهملح تققحف ةصرفلا اهل تحنسو . هيلع ىضقت نا

 نييمدآلا كئلوأ ةيمدآ تخسمف .. راتخملا تلا بعشل مهريخستو نييممألا

 .. ريمحلا كئلوأ ىلإ مهتلوحو

 ؟ ةديقع رغب ناسنإلا امف

 ؟ قالخأ ريغب ناسنإلا امو

 نوهقفيال بولق مهل » : همسا كرابت قلاخلا مهنع لاق دقف ةديقع ريغب امأف

 مه لب ماعنالاك كئلوأ اهب نوعمسيال ناذآ مهلو اهب نورصبي ال نيعأ مهلو اهب

 « ۲ ١ « نؤلفاغلا مه كئلوأ . لضا

 ميق ريغب شيعي ىذلا وه هدحو ناويحلاف ‹ ةيقلخ ميق الو قالخأ ريغب امأو
 هنأب هلمع فصوي الف « هيف هل رایتخا ال دحاو قیرط الإ هل سیل هنأل ةيقلخ

 رأفلا ةطقلا تلكأ اذإف « ىزيرغ لمع هنأب فصوب امنإ ٠ ىقالخآ رغ وأ ىقالخأ

 امأ ' ةيقالخأ ريغ لامعأ هذه نإ لوقي دحأ الف قيرطلا ف هاثنأ بلكلا ىتا وا

Nلك تمرح يح ف تادلاب ةيرحلا هذه سانلا تحنم اهنأ ىرسسو ةيعوبشلا نم ىلاتلا لصفلا ف ملكتنس «  

 ' تايرحلا
 [ ۱۷۹ ] فارعالا ةروس ٠١ ١



 ‹ ادحاو اقيرط ال نينثا نيقيرط هل لعجو«ةيناسنإلاب هبر همرك ىذلا ناسنإلا

 امو سفنو » : امهنم دحاو رايتخاو نيقيرطلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا هاطعاو

 نم باخ دقو ‹ اهاكز نم حلفأ دق « اهاوقتو اهروجف اهمهلأف ؛ اهاوس

 ىلع ةيلامسأرلا ةماقإ نع لوقيو « ةيقلخلا ميقلا ضفري نيح هنإف « ١ ر« اهاسد

 ريغ وأ ازئاج « امارح وأ الالح حہرلا اذه نوک نع رظنلا فرصب حبرلا ساسا

 ليوحت نع لوقيو ! قالخألاب اهل ةقالع ال ةيداصتقا ةلأسم هذه نإ لوقي « زئاج

 اهل ةقالع ال « ةيجولويب » ةلاسم سنجلا نإ ريبك روخام ىلإ هلك عمتجما

 .. باودلا نم حبصيو ةقيقحلا فهتيمدآ دقفي هنإف كلذ لعفي نيح ! قالخألاب

 ! راتخملا هتلا بعش هل ديري امك طبضلاب

 تذفن ىتلا ىربكلا ةبعللا ىه ةيرحلا تاراعشو ةيطارقميدلا تناك دقلو

 ىف نييممألا اهب ترمحتساو « ۲ » هلك اهططخم اهقيرط نع ةيملاعلا ةيدوهبلا

 . ناطيشلا بعشلا باسحل برغلا
 تانامضو قوقح نم ةيطارقميدلا لظ ف بوعشلا هتبسك ام هلك كلذ ىفني الو

 قيقحتو ناسنإلل ميركت - بناجلا اذه ف - اهنإ انلقوءلبق نم اهنع انثدحت

 . هيف ةيناسنإلا ةفصل

 لب « اهتاذ ىف ةيطارقميدلاب ال اهلاضنب كلذ تلان دق بوعشلا نإ انلق دقف

 هلوقن ىذلا نكلء لاضنلا كلذ ةرمث ىسايسلا اهبناج ف اهتاذ ةيطارقميدلا تناك

 كلتو قوقحلا هذهب نيهركم وأ نيضار مهحامس مم - نيطايشلا نإ انه

 ىرخأ بناوجنم وأ رخأ بناج نم ناسنإلا ةيناسنإ اودسفأ دق - تانامضلا

 . بوعشلا هتبسك بسك لك نم ريثكب عظفا ةياهنلا ف ةراسخلا تحبصأ ثيحب

 ىلع لصحي نأ لبق عاطقإلا لظ ىف الاح نسحأ ناك ناسنإلا نإ لوقن انسلو

 اهلكو فارحنا اهلك ةيلهاجلاف .. ةيطارقميدلا لظ ف تانامضلاو قوقحلا هذه

 هب تتأ ىذلا ىئزجلا ربخلا نإ لوقن انكلو .. كاذ وأ روطلا كلذ ىف ءاوس لابخ

 ثيحب « ناسنإلا ف نماكلا ربخلا نم اريثك هلباقم تدسفأ دق ةديدجلا ةيلهاجلا

 ! رارق هل سيل ىذلا عساولا داسفلا طيحم ىف ىئزجلا ريخلا كلذ عميضي

 ىف ىغلت نأ زوجي وا ىغبني تانامضلاو قوقحلا هذه نإ كلذك لوقن انسلو

 ! قالخألا داسفو ةديقعلا داسفب هتيناسنإ نم دقف ام ناسنإلا دادرتسا لباقم

 ٠١ ١» سمشلا ةروس ] ۷ - ٠١ [
 ٠ ٢ ٠ دع اميه كلدك ةيعويشلا اومدحتسا دوهيلا نا - مداقلا لصفلا ف ىرنس امك - اذه مسميال '
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 ىلع ظفاحي نأ نكمي امف تانامضلا هذهو قوقحلا هذه دقف نإ هنإف ! الك

 ! قالخأ نم ءىش ىلع ناك ولو ةديقع نم ءىش ىلع ناك ولو هتيناسنإ
 ف ناسنإلا نوكي امو . نيلاحلا ف ةدوقفم ناسنإلا ةيناسنإ نإ ! الك

 ! لاوحألا نم لاحب اناسنإ ةيلهاجلا
 ةقبطم ىه امك ةيلامسارلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا موّقن لاح ىأ ىلع انه انكلو

 ءاضيب ةحفص تسيل اهنإ لوقنف .. اهيلع امو اهل ام لوقنف « عقاولا ملاع ىف

 ءارو ام نوري الو رظنلا نومعني الو ديعب نم نورظني نيذلا نظي امك ةصلاخ
 راتسألا

 نيذلا نظي امم ريثكب رثكا داوسلا ةمتاق اهيف ءادوسلا ةحفصلا نإ لوقن مث

 الباقو«حالصإلل الباق ايتزج داسفلا نوبسحيفءاهجوطس نم رومألا نوذخأي
 . كانه ميقلا ضعبو انه طباوضلا ضعب عضوب ليدعتلل

 مهوتو اهراودأ اهل مضتو ةيلامسأرلا اهلتمت ةمخض ةيحرسم ةهج نم اهنإ

 ةدارإ ىضتقمبو مهسفنأ تاوذ نم حرسملا ىلع نوكرحتي نيلثمملا نأ نيدهاشملا

 رودلا ىضتقمب نوكرحتي - ةيحرسم ىف نيلثمم ىأك - مه امنيب « مهل ةيتاذ

 اوزواجتي وأ حرسملا اوزواجتي نأ نوكلميال ٠ ةموسرملا هدودح فو مهل ىطعملا

 اوبقوع يأ ! داسفإلا ةمهتب اودرط الإو .. هيلع ةضورعملا ةيحرسملا ىل مهرود

 ةمهتب نويقيقحلا ةيرحلا ةاعد دراطي امك . نيرخآلل ةربع اونوكيل امراص اباقع

 ىدينك لتق امكو ! رطخلل ىموقلا نمألا ضيرعتو نوناقلا ىلع حورخلاو بغشلا

 ! ةيلامسأرلا نضح ىف لوئسم « فظومب » قيلت ال ةارج ارجت نيح
 داسفلا ءاطعإب ناسنالا ةيناسنإ فالتإل ةمخض ةادا ىرخا ةهج نم ىهو

 موهفم نم اليصا اءزج كلذ لعجو « ةلماك ةيعرش ىقلخلا داسفلاو ىنيدلا

 . ةيرحلا موهفمو ةيطارقميدلا

 دجي ىبوروألا « ناسنإلا » لظ - ةيرحلا راعش - راعشلا اذه تحتف
 ةصاخ رومأ هذه نأ فصوب هتديقعو هنيد نم للحتلا ىلع رمتسملا ميجشتلا

 نيدو ةديقع ىلع ىقبي نأ ءاش نمف« صاخلا هجازم ىلع ناسنإلا اهيف فرصتي

 نمو عممتجملا نم ةمئادلا ةيرخسلا قلتيلو ‹ ةصاخلا هتيلوئسم ىلع « قبيلف

 نيينويزفلتو نييعا ذإو نييحرسمو نيصاصق نم « نفلا » لهأو نيركفملاو باتكلا
 ىف ننفتت ىتلا « هلوح نم ةمئادلا تالذخملا نع الضف«« ريتاكيراكلا » ىماسرو

 دحأ هليبس ف فقي نلو .. دحليلف دحلي نأ ءاش نمو . ةديقعلاو نيدلا نع هفرص
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 لاجر نم ىتح ةيرخسلا دجي نلو . ةيصخشلا هتيرح كلتف هدحأ هيلع جرحي نلو
 هدرل « ةرتاف » ةلواحمو هعم مهافتلل « ةفيطل » ةلواحم مهنم دجي امنإ ! نيدلا

 ! ضرألا ف ةريثك تاهج نم عيجشتلا دجي امنيب « ١ » ناميإلا ىلإ
 هقالخأ نم للحتلا ىلع رمتسملا عيجشتلا دجي لظ كلذك راعشلا اذه تحتو

 ف - قالخأ هل نوكت نأ ءاش نمف .. ةيصخش ارومأ كلذك اهفصوب . هديلاقتو

 قلتيلو - ةصاخلا هتيلوئسم ىلع - رحوهف - ةصاخ ةفصب سنجلا لئاسم
 ! « ۲ , جالع ىلإ جاتحت ةذاش ةلاح هربتعي ىذلا « هلك عمتجملا نم ع ذاللا دقنلا
 نم لفاحلا ميجشتلا دجيسو ! كلسملا معنو هل ىأرلا معنف للحتي نأ ءاش نمو

 حرسملا باحصأو امنيسلا باحصأو نفلا لهأو نيركفملاو باتكلاو عمتجملا
 .. ريخاوملا باحصاو ىداونلا باحصأو نويزفلتلا باحصأو ةعا ذالا باحصأو
 هاجتا لك ىف ناسنإلا كولس ىلع - انايحا ةمراصلا - طباوضلا مضوت امنيب اذه
 ! تاذلاب نيهاجتالا نيذه الإ

 ماهيإ عم اهلك اهتاططخم ذيفنتل ىربكلا ةيدوهيلا ةبعل ىهف ةثلاث ةهج نمو
 ! ةصاخلا مهتابغر بسحو مهسفنأ ءاقلت نم نوفرصتي مهنأ سانلا

 ةيسايسلا بازحالا اهل رخستف ةيدوهيلا ةيلامسارلا علاصملا امأف
 موقتوءماعلا ىأرلا لكشت ىتلا مالعإلا لئاسوو « ةمألا باون » و تاناملربلاو

 ف حلاصملا كلت ققحي امب مهتامامتهاو سانلا راكفال ىربكلا فييزتلا ةيلمعب

 مهبويج ىلإ - ميدقلا دوهيلا دوبعم - بهذلا بايسنا ققحيو ١ فاطملا ةياهن

 . نييممألا ىلع مهترطيس ة دايز ىف هب نوننفتيو«مهبولقو
 . مهقالخأو سانلا دئاقع داسفإ ف ةلقمتملا ىرخألا ةيدوهيلا « حلاصملا » امأو

 ءارو نم ةلماك متت ىهف ريرشلا بعشلا حلاصم مهريخستو مهرامحتسا لهسيل
 ىه « هذه » نأ سانلا روعش لالخ نمو؛هنع انتدحت ىذلا « ةيرحلا » راعش

 ! ةيطارقميدلا

 تانامضلاو قوقحلاب « بوعشلا » هتبسك ىذلا ليئضلا ريخلا عيضي اذكهو

 فعضلا عضوم ىل مهعضو ىذلا ماظنلا ىلع بيعت ام ردقب ٠ نيدلا لاحر ١ ىلع بيعن انه انسل « ١

 ىتلا ىه مهتوعد نا ںورعشي نيدلاب نيبلاطملا لمجي ام ةيعرشلا س هاطعاو داحلإلا عجش ىدلاو  ءادجتسالاو
 لاجرل ٠ دوعي نا وه لحلا نا كلد عم ىرت ابسلو ' ءايحتسا ىلع سانلا ىلإ نوثدحتيفءةيعرشلا ةعص اهل سيل
 ءىش لك نوكيف هلا ةعيرشب ماكحلا مكحيو هللا نيدب سانلا نمْؤي نا لحلا نكل ١ تيقملا ىسشكلا مهناطلس « نيدلا
 ' عيحصلا هعضو ف

 رظنلل ةلئاعلا سلحم ممتحي ةيضرم ةلاح ربتعت قيدص اهل سيلو اكيرما لف ةرشع ةعبارلا غلبت ىلا ةاتفلا« » ١
 !' جالعلل ىسفنلا بيبطلا اهل ىعدتسيو اهيف
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 لخلخملا ماظنلا اذه ءارو نم رارشألا هققحي ىذلا لئاهلا رشلا اذه طسو ىف

 ! بوقثلاب ءىلملاو « بويعلاب ءىملا

 رظنلا ةهجو نم ناتيسيئر ناتيضق كانهف مالسإلا ىلع رمألا انضرع اذإف

 ناتاه . باتكلا اذه ف اهشقانن ىتلا بهاذملا نم رخأ بهذم ىا وأ ةيطارقميدلل

 : امه ناتيضقلا

 ؟ دوبعملا نم الو

 n : اينا

 ىلوألاو - نيتيضقلا اتلك دوهيلا اههجوي ىتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا تنو دقو

 ناسنإلا مدقت لجأ نم ملعلل هناكم - ىلخي نأ ىغبني وأ - ىلخأ دق - ةيرشبلا

 ! هرضحتو هيقرو

 سايقم اهل سيل هنأ ةرصاعملا ةيلهاجلا تمعز دقف ةيناثلا ةيضقلا اماو

 لك امنإ « اهاضتقمب مقي ىلثم ةروص وا تباث نايك هل سیل ناسنإلا ناو ! تباث
 مئاد ناسنإلاو ! رصعلا كلذ ف عقاولا رمألا وه هسايقمو « هسايقم هل صع

 مث نمو ! ةدايز الب رصعلا - اهيضتري وا - اهيضتقي ىتلا ةروصلا ىلع لكشتلا
 ! تباث نازيم هل مضوي نا نكميال رمأ ناسنإلا ةيناسنإف

 موقيل هلزنأ ىذلا « ىلاعتو هناحبس هتلا نازيمب رومألا مقي مالسالا نكلو

 . طسقلاب سانلا

 « ۱ » « طسقلاب
 ةيضق مهأ ىه ؟ « دوبعملا نم » ةيضق نإ لوقي - قحلا وهو - هتلا نازيمو

 ايندلا ةايحلا ف ءىش لك نإو . هلك اهخيرات ىف اهلك ةيرشىلا ةايحلل ةبسنلاب

 ]° ] ديدحلا ةروس»« ٠و

YY 



 وه دوبعملا نوك ىهو:ةيضقلا هذه باوج ىلع فقوتي - ةرخآلا نع الضف -

 .. هلا نود نم وأ هتلا عم رخآ اًئيش مآ هللا

 اهدحو ايندلا ةايحلا زربتو٬دمع نع ىرخألا ةايحلا لفغت ةرصاعملا ةيلهاجلاو

 فرخآلا مويلا تعضو ول اهنأل . « ١ » ميوقتلا مضومو مامتهالا لاجم اهلعجتو

 رادلا نإ دحأ لوقي نلف .. ةظحل لوأ نم تهتناو ةيضقلا تَّمسُح دقف نازيملا

 وأ ‹ هتعيرش نوركني وأ « هللا دوجو نوركني نيذلا نيدحلملل نوكتس ةرخآلا

 ! مهتايح رومأ ف اهميكحت نوضفريو ةعيرشلا هذه نوهركي
 ثعب نم هيف امو رخآلا مويلا نع ادبأ ملكتت ال ةرصاعملا ةيلهاجلا نإف كلذل

 ةقيقح ال مهو هنآ یلعف هنع تثدحت نإو ! باقعو باوثو باسحو رشحو روشنو

 وأ رضحتملا ناسنإلا هّسفن اهب لغشي نأ ىغبني ال « ةيبيغ » ةيضق وأ « هل

 مرتحي ىذلا ناسنإلا وا « هلقع مرتحي ىذلا ُناسنإلا وا « ىعقاولا ُناسنإلا

 !! ةيملع حورب شيعيو ملعلا

 اهيلإ هجتي ىتلا ىهو«ملعلا نم سانلا غليم ىه ايندلا ةايحلا تحبصا اذإف

 ناو« نوهتشي امك رومألا رست نأ نوريرشلا نوططخملا نمضهلك مامتهالا
 . راتخملا ناطيشلا بعش همسر ىذلا قيرطلا ف نييممألا نم ةمئاسلا ربست

 نم مهغلبم كلذ . ايندلا ةايحلا الإ دري ملو انركذ نع ىلوت نمع ضرعأف »

 ىف ام هتلو . ىدتها نمب ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإ ٠ ملعلا

 اونسحا نيذلا ىزجيو اولمع امب اوءاسأ نيذلا ىزجيل ضراألا ف امو تاومسلا

 « ۲ » « ینسحلاب

 كلذ« ميظع باذع مهلو هلا نم بضغ مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم نكلو »
 . نيرفاكلا موقلا ىدهيال للا ناو « ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأب

 مه كئلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع هللا مبط نيذلا كئلوأ

 « ٣ ر « نولفاغلا

 ال ناذآ مهلو ‹ اهب نورصبي ال نيعأ مهلو « اهب نوهقفيال بولق مهل »
 « ٤ »« نولفاغلا مه كئلوأ « لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ . اهب نوعمسي

 ميوقتلاو ةميقلا ريدقت ىنعمب ميوقتلا نيب زيميل ميوقتلا نم الدب « مييقتلا » ةملك لمعتسي باتكلا ضعت « ١ ١
 . نيينعملا الك ف ىواو لعفلا نأ باوصلاو جوعملا حالصإ ىنعم
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 مهريخستو نييممألا رامحتسا وه ريرشسلا بعشلل ريخألا فدهلا ناك ذإو

 ةرخآلا ركذ نع الماك ادعب مهودعبي نأ بجو دقف مهل ةيدوبعللو مهحلاصل
 لهسيل « ١ ١ مهمه ةياغو مهملع غلبم ىه ايندلا اولعجيو ٠ ماعنألاك اونوكيل

 اديعب شيعي ناسنإ لك رصم ىهو « تاوهشلل ةيدوبعلا بناج نم مهريخست

 ' اهيلإ ةيدؤملا اهميقو ةرخآلا نع
 بهذلا نم ةرطنقملا ررطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز

 لاو « ايندلا ةايحلا عاتم كلذ « ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو
 تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل “مكلذ نم ريحب مكئبنؤأ : لق . باملا نسح هدنع

 لاو . هتلا نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت

 ؛ رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا « دابعلاب ريصب

 راخسالاب نيرفغتسملاو  نيقفنملاو . نيتناقلاو ٠ نيقداصلاو ٠ نيرباصلا

 اهسفن ىف ةياغل رخآلا مويلا ركذ تلفغأ دق ةرصاعملا ةيلهاجلا تناك اذإو

 ال نحنف « ءىش لك سايقمو ءىش لك ةياغ اهتلعجو؛اهدحو ايندلا ةايحلا تزربأو

 ةايحلل سانلا ديبعت ىلع اهرقن الو « هيلإ تهجتا اميف ةيلهاجلا كلت ىراجن

 .اهدحوةرحآلاب ةقلعتم تسيل ؟٠ دوبعملا نم » ةيضق نإ لوقن انكلو « ايندلا

 فقوتيال ةيضقلا هذه ىلع باوجلا نإو ٠ ايندلا ةايحلا اياضق ميمص نم ىهامإو

 ةايحلا ىف انه هدوجورمأ هيلع فقوتي لب « اهدحو ةرخآلا ف ناسنإلا ريصم هيلع
 ريرشلا ططخملل نودبعتسملا نظي امم ريثكب رطخأو ريثكب ربكأ ةجردبو « ايندلا
 ! رمحلاك نيرخسملا نييممألا نم

 نم ةدمتسملا « نيدلاب ةفلعتملا ميقلا نع - اتقؤم - رظنلا فرصب هنإ

 دوع انلو ) كيرش الب هدحو ىلاعتو هناحبس هلا وه ةدابعلا بجاولا دوبعملا نوك

 بترتي « ؟ دوبعملا نم » : ريطخلا لاؤسلا اذه ىلع باوجلا نإف ( ليلق دعب اهيلإ

 نم » . وهو ضرألا ىلع رتبلا ةايح ف مهم لاوس ىلع ةباجإ هتاذ تقولا ف هيلع
 «.؟ عرشملا

 وه كلمي ىذلا نإ لوقي اميف قح ىلع انه وهو . خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقي
 « اهحلاصم ظفحت ىتلا تاعيرشتلا عضت مكحت ىتلا ةقبطلا نإو . مكحي ىذلا
 . ىرخألا تاقبطلا باسح ىلع كلذ نوكيو

 ىدمرتلا هاور « امه ةياع الو ابملع علتم ايندلا لعحت ال مهللا ١ ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا ءاع د نم( ١ ۾
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 . ضرألا ىلع سانلل ةبسنلاب ةمهم ةيضق « ' عرشملا نم ١ ةيضق نإف كلدل

 ىضرألا عاتملا ضعب ءاقل اهنع ىضاغتلا نكمي ةيونات وأ ةيبناج ةيضق تسيلو

 الب ضرألا ىف لذبتلا « عاتم » وأ « نونجملا سنحلا عاتمك . دحلا نع دئازلا

 : هنع تلا لاق ىذلا . قالخا

 ىوشم رانلاو  ماعنألا لكات امك نولكايو نوعتمتب اورفك نيذلاو »

 مهل ۰» ١ «

 .. ناسنالا عاتم ال ناويحلا ع اتم وهف

 اهلك ةيخيراتلا تاروثلا اهلجأ نم تماق ىتلا ىه « ؛ عرشملا نم « ةيضقو

 نوعرشي نيذلا نيعرستملا نم عقت ىتلا ملاظملا ببسب ةظحللا هذه ىتح

 اذه اوعفريل نومولظملا روثيف « اهيلإ نومتني ىتلا ةقبطلا حلاصو مهحلاصل

 . ريدقت لقأ ىلع هعفر اولواحيل وأ ملظلا

 ف رثألا اذه لك اهل ناكو ٠ ةيمهألا نم ردقلا اذه ىلع ةيضقلا تناك اذإف

 نم رظننلف - كلذ دعب مهريصم نع رظنلا فرصب - ضرألا ىلع سانلا ةايح
 مكحت ال ةيلهاج ىأ ىف ةقبقحلا ف وأ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف ىقيقحلا عرشملا

 . هتلا لزنأ امب

 ال ةنيعم حلاصم اهل ةنيعم ةقبط كلذ دعب مه مث « رشب ءدب ىذ ئداب مهنإ

 . نيرخآلا باسح ىلع الإ اهنوديري ىتلا اهتروصب ققحتت
 نم بقعم الو« مكحيو كلمي ىذلا ةيعاطقإلا ررمأ وه عاطقإلا ف مكاحلا ناك

 . ناطلسلا نم اًئيش كلمي هريغ دحأ الو ةديحولا ةطلسلا وه هنأل . همكحلرشبلا

 بقعم الو مكحتو كلمت ىتلا ةيلامسارلا وه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف مكاحلاو

 بيقعتلاو ‹ بعشلا قح نم - ايرظن - عيرشتلا ناك نإو « اهمكحل رشبلا نم
 ! بعشلا دي ىف ايرظن

 ىهو اهلك ةيحرسملا ريدت ىتلا ىه - ةيدوهي ريغ وأ ةيدوهي - ةيلامسأرلا

 . خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج
 ىغبني الو « عقاولا ةقيقح نع تاراعشلاو تاحيصلا انعدخت نأ ىغبني الو
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 ف وا ةيباينلا سلاجملا ىف « ةرحلا » تاوصألا ضعب دوجو انعدخي نأ كلذك

 نم انرشا امك ةيحرسملا « نف » نم ءزج هتاذ اذهفمالعالا لئاسوو ةفاحصلا

 نأ ملعت - ةيدوهي ريغ وأ ةيدوهي - ناطلسلا اهديب ىتلا ةيلامسأرلا نأل « لبق
 ىف ايقيقح اليدعت ثدحت نلو«مقاولا نم ائيش ريغت نل ةرثانتملا تاوصألا هذه

 ىتلا ةيطارقميدلل ةمخض ةياعد هتاذ تقولا ف ىهو « ةموسرملا ةيحرسملا راودأ

 تاوصألا هذه تعفترا املكف ! ةيلامسأآرلا حلاصم لك ققحتت اهلالخ نم

 باحصأ تكرتو « اهل تمانتساو ةرئادلا ةبعللا ىلإ ريهامجلا تنأمطا « ةرحلا »

 ! نوديري ام لك ىلإ ةبعللا لالخ نم نوذفني ناطلسلا
 نم رثكأ انلق امك - تناك دقف بعشلا اهلان ىتلا تانامضلاو قوقحلا امأ

 ةيلامسأرلا تناك اذإو ! ةيطارقميدلا ةرمث نكت ملو ريهامجلا لاضن ةرمث - ةرم

 ملف « هلك لصألا عايض نم افوخ تاتفلا ضعب نع - ةهركم - تلزانت دق

 ماظن ىلإ اعجار كلذ ناك ام ردقب+هتاذ ىنالربلا ماظنلا لسضفب كلذ نكي

 نم دودحم طسقب عتمتب ىذلا لماعلا ىلع اهدامتعاوء« ةرحلا » ةيلامسأرلا

 عيطتستالو .. اهققحت ىتلا ةشحافلا حابرألا قيقحت نم ىه نكمتت ىكلةيرحلا

 ! تلعفلالإو .. اهيديأ ف عقاو وه امم رثكأ اهناطلس ديزت نا ةرحلا ةيلامسارلا

 نأ نكميال رانلاو ديدحلا طغض تحث لمعلاب لامعلا مزلت ىتلا ةيروتاتكدلا نأل

 اهنأل ( ضعب عم مهضعب مهلك نييلامسأرلا عامتجاب ىأ ) ةيعامج ةروصب متت
 ذئدنعو « ساتلا نم ادج ةدودحم ةئف دي ىف ةطلسلا زيكرت ىلإ اهتعيبطب جاتحت

 معيطتست ىتلا ةطاسلا نأل . ناطلس ممه نوكي نالو اودَجوي نأ ميتاذ نويلامسأرلا عيطتسيال

 ةلودلا ىف ثدح اك مهسفنأ نييلامسأرلا مهتلتس ءرهقلا تحت لمعلل لاعلا رخست نأ

 حمست نأ -هتاذ اهدوجو ىلع ةظفاحملل -ةهركم اهسفن ةيلامأرلا دجت انه نمو ,. ةيعويشلا

 ء ةيطارقيدلا ةبعل . ةفيرطلا ةبعللا اذه ىتيرط نع كلذ منيو « بعشال رثانتلا تاتفلا اذهب

 نم اثيشو ملاظملا نم ارثك بعشلل كرتنو « حبرلا نم حاتم ردق ربك أ ةيلامأرلا ام ققحن
 ! تاتفلا

 مكاحتي نأ نم الدب رشبلل رشبلا اهيف عرشي ىتلا ةيلهاجلا عباط وه ملظلا

 ! هللا ةعيرش ىلإ مهلك رشبلا

 ديبعو ةداس : نيتنثا نيتئف ىلإ هتعيبطب مسقني نأ دبال ىلهاجلا عمتجملا نإ

 عقيو ناطلسلا مهيلع عقي ديبعو عيرشتلا مهدي فو ناطلسلا مهدي ىف ةداس

 . عيرشتلا مهيلع
 . ةقيقحلا هذه ىفخت نأ ميطتست ال ىهف ةيطارقميدلا ةبعللا ةفارط نكت ايأو
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 بياع عقب نيذلا ديبعلا وه بعشلا نأو . نوعرشملا مه . ةداسلا مه نييلامأرلا نأ ىهو

 . عيرشتلا ء بع

 ديبعلا هب دجو عضو لضفأ ىف مه ةيلاريللا ةيطارقيدلا لظ ىف « ديبعلا » نإ ةقيقح

 اهزجعو _انفاسأ اك ةرحلا ةيلامأرلا ةعيبط ببسب) خي راتلا تاياهاج نم ةياهاج ةيأ ىف
 اذه نأ الإ ( ةيرحلا نم دود طسقب عتمتب ىلا لماعلا قيرط نع الإ حبرلا قيقحت نع
 سد  ةفيرطلا ةيحرسملا ف - اوكلتما اهم ديبع ,. ديبع منأ وهو . مهعضو ةقيقح ريغب ال
 ! ةيرحلا « رهاظم »

 نأل « ١ر هللا لزنأ ام ريغب مكحت ةياهاج ةيأ ىل ققحتت نأ نكميال ةيقيقحلا ةيرحلا نإ

 لوعرشب تاب را ! ١ كع )و ١ بابر » ىلإ سالا مقي ىذلا وه هللا لز ام ریغب مکحلا

 ! تابرألا ءازإ ةيقيقح ةيرح ديبعلا كلمب الو . نوذفني ديبعو

 ةعب رش ىأ ىلإ مكاحتلا مدعو هللا ةعي رش ىلإ مكاحتلا ىأ . هلل « ةيمك احم لا »و در نإ

 صئاصخلا نم هلأل هدابع ىلع هللا قح نم هنوك نع الضف . هللا ةعيرش ريغ ىرخأ

 قفيقحلا ناضلا وه هسفن تقولا ى هنإف « ۲ « رمألاو قاخلا هل الأ » : ةيهولألل ةصلاحلا

 كالوأل ديبع ىلإ مهتيرثكأو بابرأ ىلإ مهضعب ليوحت مدعو . ضرألا ف رشبلا ةيرل

 , بابرألا

 - ةيمك اجلا هدارفإ وأ دبعتلا رئاعشب هدارفإ ىب ءاوس - هدحو هلل ةيدوبعلا صالح نإ

 . مينيدوبع نم ضرألا ىف سالا ررخو . تابرألا دوجو ىخاي ىذلا وه

 لک نود هلع رش ڭیفمتب وأ هداحو هل رئاعشلا م دقتب ءاوس  دوبعملا وه هدحسو هللا ماد ام

 ! ؛ديبعلا نودبعتي نيذلا تابرألا دجوي نيأ نف  عئارشلا
 سالاو ترلاوه هدحو هللا دوكي نيح الإ ضرألا ىف ةيقبقحلا ةيرعلا ساملا ررحتب ال

 كب رش كود هدحو هلل اداب ہں و اما - مھاک

 .مهاجأ ىبننت نأ ىلإ ارارحأ نولظيو ارارحأ ساملا دلوي طقف ذئدنع
 وف لک ىلع لامع الا ءالعتسا _ ءالعتس الاب سالا رعشي لطف دندنعو

 )١( لریآام رع مکحلا سمو هللا رع هداہع س ذا ات ۔ مرکلا ںآرغلا ف طمللا لاعتسا ءاح ایک ۔هیاھالا ١ی س

 لعب هیاهاحلا مکحفا» یلاع هلرف لتم ی هللا مک النام هیاهاحلا مکح ٩ ہت اکح هللا س سجا سو

 لوقو ١ ' ١ |] ةدتاملا ٠ ٠١ |

 |° ] فارعألا هروس (۲)
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 نودمتسي مهنأل . ةيداصتقا وا ةيدام وأ ةوقلا هذه تناك ةيرشب ضرألا ىف

 . دوجولا ف ةوق لک نم ربکآ .. ربکآ هتلاو « هتلا نم مهتوقو مهدوجو
 لك ىف هدحو هتل ةصلاخ ةيدوبحلاو«مالسإلا ردص ف ثدح ام ثدحي ذئدنع

 . دوجولا تالاجم نم لاجم
 ‹ اوعيطأو اوعمسا سانلا اهيأ : لوقيف هنع تلا ىضر باطخلا نب رمع فقي

 نم انل نيبت ىتح ةعاط الو مويلا انيلع كل ممسال : لوقي ىسرافلا ناملس هل فقيف
 ! هب ترزتثا ىذلا دربلا اذه كل نيا

 ىذلا ىدوهيلا عم حيرش ىضاقلا ىلإ ههجو هتلا مرك بلاط یبا نب ىلع مکاحتیو
 هتلا مرك ىلع لوقيف !؟ ةنيب نم له! نينمؤملا ريمأ اي: ىضاقلا هلاسيف هعرد قرس

 اذيفنت ىدوهيلل عردلاب ىضاقلا مكحيف ! ةنيب ىلام ! حيرش قدص : ههجو
 ! هتلا ةعيرشل

 مل نيذلا ىتح - ةيرحلاب روعشلا دلوي ىذلا - لدعلا اذهب عتمتسيو

 نم ىطبقلا لحريف ٠ هتلا دعب اولظتساو هلظب اولظتسا مهنكلو نيدلا اذهب اونمؤي

 نم هدلو رهظب تقحل اصع ةبرض هنع هللا ىضر رمع ىلإ وكشيل ةنيدملا ىلإ صم

 ىلإ ناك ىذلا وهو .. قابسلا فل ىطبقلا باشلا هبلغ نيح صاعلا نب ورمع نبأ

 كرحتي الو ةبولسملا هتيمدآب سحي الف نامورلا طايس هرهظ بهلت بيرق دج دهع

 ةعيرش ىف لثمتملا ىنابرلا لدعلا نكلو !؟ دارا اذإ ىتح وكشي نملو .. ىوكشلل

 ابلط لايمألا فولأ لجرلا كرحتو+ةماركلا مجوت اصعلا ةبرض لعج ىذلا وه هللا

 . هللا ةعيرشل اقيقحت هقح ىلإ لجرلا باجيو .. ملظلل اعفرو ةفصنلل

 ىقيقحلا ءاخإلا الو ةيقيقحلا ةاواسملا الو ةيقيقحلا ةيرحلا ققحتت '# ! الك

 دنع نم عيرشتلا قح رشبلل نوكيالو « عرشملا وه هدحو هللا نوكي نيح الإ
 ءاخإلاو ةيرحلا » تاراعش نم ةيطارقميدلا هعفرت ام لكو . « ١ » مهسفنا
 ام عقاولا ملاع ف قيقحتلل ةلباق ريغ تاراعش ! تاراعش الإ وه نإ « ةاواسملاو

 نوعضخي - سانلا ةيرثكأ مهو - رخآلا مهضعبو نوعرشي رشبلا ضعب ماد
 ىلع ةصاخلا اهحلاصل عرشت امنإ عرشت ىتلا ةيلقألا تمادامو « عيرشتلل

 . نيرخآلا باسح

 وه اذهو«تنا نم نذان متي هيف صن ال اميم ماكحألا طابنتسا ف نيدهتجملا داهتجا نا ىلإ لبق نم انرشأا « ١

 هنوك نع الصف ؛ تايلهاجلا لعفت امك مهسهنا دنع نم سانلا هعرشي اعيرشت ربتعپ ًالف“هتيعرش هيطعي یذلا

 . تلا هلحا الالح مرحب الو هللا همرح امارح لحي الف اهراطإ نع حرخيال ةعبرشلل ةماعلا لوصالاب اموکحم
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 لك بهو . ةيرظنلا اهلاوقأ ف ةيطارقميدلا معزت امك اوعرش سانلا لك بهو
 نيب - مهسفنأب اهنوعضي ىتلا تاعيرشتلا ف - اوقفوي نأ اوعاطتسا سانلا
 . ضعبل رشبلا ضعب ةيدوبع تلازو ‹ ملظلا لازف نيموكحملاو نيمكاحلا حلاصم
 تايلهاج نم ةيلهاج ىأ ف ققحتب ملو « ققحتيب نأ نكميال ىلدج ضرف وهو
 ةروص ىلع ضرألا ف ةايحلا ميقتست لهف هلا لزنأ ام ريغب مكحت ىتلا خيراتلا

 !؟ نيعرشملا مه رشبلا نوكي نيح ةحيحص
 !؟ سنجلا ىضوف اوعرش نيذلا مه - ةرملا هذه ىف مهلك - رشبلا سيلا

 : اوعرشف رشبلا كئلوأل تحوأ ىتلا ىه ةريرشلا ةيدوهبلا نأ نم نآلأ كعدو

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوي نجلاو سنإلا نيطايش اودع ىبن لكل انلعج كلذكو
 « ١ » « ارورغ لوقلا فرخز

 ارذع سيل ةريرشلا ةيدوهيلل ةيطارقميدلا عوضخ نأل ةيضقلا هذه نم كعد

 نأ يهو ةرهاظلا ةروصلا ذخ نكلو ‹ اهبويع نم ىسيئر بيع وه لبءلعفت اميف اهل

 فوأ ةيباينلا سلاجملا ف ءاوس « سانلا نم ةيعامجإلا ةقفاوملاب رمت ىضوفلا هذه
 ةيسنجلا ىضوفلا كلتب ةايحلا ميقتست لهف .. ةايحلا عقاو ىف وأ مالعإلا لئاسو

 !؟ رشبلا اهعرش ىتلا
 !؟ ابرلا اوعرش نيذلا مه - ةيطارقميدلا ف مهلك - رشبلا سيلا

 ىلإ اعقد سانلا تعفد ىتلا ىه ةريرشلا ةيدوهيلا نأ نم ىرخأ ةرم كعدو

 لبءمهل ارذع سيل ةيملاعلا ةيدوهيلل رمألا اذه ف سانلا عوضخف .. ابرلا ميرشت

 : مهنع هيف هتلا لاق ىذلا- هلثم وأ - وهو « ةمايقلا موي هتلا مامأ هنولمحي رزو وه

 « ۲,« هلا نود نم ابابرا مهنابهرو مهرابحا اوذختا د
 ءاملعلا لاق امك تلا لزنأ ام ريغب ميرحتلاو ليلحتلا ىف مهوعاطا ىأ

 . « ٣ » ةيآلا هذه ريسفت ف نورسفملاو

 دجت  ةيلامسأرلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف ةايحلا عقاو ذخو اذه نم كعد

 ابرلاب ةايحلا تماقتسا لهف .. ضارتعا ريغب ةيعامجإ ةقفاومب رمي ابرلا نا
 !؟ رشبلا هلحأ ىذلا

 « ريرحت ١» ىلع اوقفاو نيذلا مه - ةيطارقميدلا ف مهلك - رشبلا سيلا

 ! ؛ يرحتلا» كلذ اهب من ىلا ةروصلاب ةا
 ١ ماعناإلا ةروس« ] 1١١ [ «  ۲ةنوتلا ةروس» ] ۳١ [

 ' ١ « مهريمغو ةيميت نبأو ىبطرقلاو ىربطلاو ررثك با رظنا .
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 تبعلو ةيضقلا كلت تعسو ىتلا ىه ةريرشلا ةيدوهيلا نأ نم ةثلاث ةرم كعدو
 لعفت نأ تعاطتسا ام ةريرشلا ةيدوهيلا نإف « هلك ىرشبلا عمتجملا داسفاإل
 ذخو .. نيطايشلا هتبكرف ىنابرلا ىدهلل هرهظ رادأ خسفتم عمتجم ف الإ ك
 قالخألاو نيدلا نم ةررحتملا .. « ةررحتملا ةارملا » نأ ىهوءةرهاظلا ةروص
 مهبلطو مهاضرو مهلك رشبلا ةقفاومب رمت « هتاذ ىرطفلا ءايحلا نم لبءديلاقتل
 هذه ىلع ةارملا تررحت نيح ةايحلا تماقتسا لهف .. ! « ررحتلا » نم ديز

 !؟ رشبلا اهعرش ىتلا ةروص

 ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف مهلك - رشبلا اهعرش ىتلا تاعيرشتلا نم تائم ذخو

 ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو قلقلاو نونجلا . مهتايح ىف اهراثآ رظناو -
 ىلإ .. مهحونجو لافطالا درشتو ةميرجلاو تاردخملاو رمخلا نامدإو راحتنال
 ةيناسنإلا رعاشملا لتقو عمتجملا ككفتو ةرسألا ككفتو ةحماجلا ةيدرفلا بنا

 اهتيقب ريدتو هتايح فصن ةلآلا ريدت « ىلآ ناويح ىلإ ناسنالا ليوح

 نيقسانتم نيعمتجم مهلك اوعرش ولو « مهسفنأل رشبلا عرشي نيح هلك كلذ

 . لهجاو أروصقلاب نوفصتي - مهتعيبطب - رشبلا نأ كلذ ! عارص الو ملاظت

 ىلع لبقتسملا ف ةبترتملا ةلماكلا جئاتنلا ةيؤر نع زجعلاوءةطاحإلا نع زجعل

 داهتجالاب تلا نذأ اميف داهتجالا نوزواجتي نبحف .. ةرضاحلا مهلامب

 ةبراضلا ىضوفلا كلت عقت ٠ هلا لزنأ ام ريغب نومرحيو نولحيو ١ ١ « ١

 .. ضرألا هجو المي ىذلا ريرملا ءاقشلا كلذ عقيو ٠ اهبانل

 ةصاخ ةيبيغ ةيضق تسيل « ؟ دوبعملا نم » ةيضق نأ انل نيبتي اذكهو

 ةقلعتماهنوك ىلإ ةفاضإلاب - اهنكلو « نوثدحملا نويلهاجلا اهروصي امك ةرخآل

 نم » ريرقت اهيلع بترتي هنأل « ايندلا ةايحلا هذه ميمص نم ةيضق - ةرخآل
 وه هتلا نوكيال نيح هنأو .. سانلل ةايحلا جهنم عضاو نم ىأ ؟ « عرش

 . لابخلا ف سانلا عقيو اهتلمجب ايندلا ةايحلا لتخت٬كيرش الب هدحو دوبع

 . !؟ ةجيتنلا نوكت فيكف نازيملا اذهب ةيطارقميدلا انموق اذإف

 كانه مآ !؟ كيرش نود هدحو ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف دوبعملا وه هتآ

 ريغ امأ . هتعيرشل مهميكحتو هلل مهريقوتو مهنامياب كلدل لها مهنأل طقف نينمؤملل داهتحالاب تلا نذا ٠ أ

 . تلا ةعيرشب الصأ نوفرتعيال مهنال مهل نذإ الم نينم
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 نإف . ءاوس امهالكو ؟ هتلا نود نم وأ هتلا عم دبعت ةفئازلا ةهلآلا نم تارشع

 رفكلاو كرشلاو .. رفكلا وهف هتلا نود نم تدبع نإو « كرشلا وهف هتلا عم تدبع
 ! رفک امهالک

 نيلصملا لبقتستل دحألا موي اهباوبأ حتفت سئانكلا نم افولأ كانه نإ اقح

 تائم كلذك ابناج ع دو ١ فيرحتلا نم ةيسنكلا ةديقعلا ىف ام ابناج نآلا عدو

 رظناو .. مهيلع اهبوجوب نوفرتعيالو الصأ ةالصلا ىلإ نوبهذيال نيذلا نييالملا

 ف هيار ام « نيدتلا » نم عفادب ةالصلا رضحي ءاج ىذلا ىلصملا اذه ىلإ

 نم هلاومأ ذاقنتسا ىلإ هوعديو « مارح ابرلا نأ هربخي دحأ ماق ول أذام !؟ ابرلا

 نوكي فيكو ؟ هتيرخس نوكت مك !؟ ءاطعلاو ذخألا ف هب لماعتلا مدعو ابرلا

 ابرلا نأ وه ىوعدلا هذه ىلع ىبرغلا هب دري ىذلا ديحولا باوجلا نإ ؟ هباوج
 ! داصتقالاب هل ةقالع ال نيدلاو ةتحب ةيداصتقا ةلاسم

 تاقالعلا هذه نإ سانلا دحا هل لاق ول اذام ؟ سنجلا تاقالع ف هيأر امو
 « تاقادصلا » نع لدعيو هكولس لدعيل هاعدو « ىعرشلا جاوزلا الإ مارح اهلك
 ةاتفلا نإ '؟ ةاتف تناك ول اهباوج وا .. هباوج نوكي اذامف .. اهسرامي ىتلا

 نيدلاب اهل ةقالع ال « ةيجولويب » ةلأسم سنجلا نإ اهيف ءلمب لوقت ةيكيرمألا
 ! قالخألاب اهل ةقالع الو

 ةفيزملا ةهلآلا نم تارشع ما ؟ ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف دوبعملا وه هللا

 ؟ اهيف مكحتتو سانلا ةايح مكحت
 . هلإ عمتجملاو . هلإ ىموقلا حلاصلاو . هلإ جاتنإلاو « ١ »هلإ رالودلا

 . هلإ ةلآلاو . هلإ ناسنالاو . هلإ ملعلاو . هلإ لقعلاو . هلإ « ماعلا ىأرلا »و
 . « ۲ »هلإ ىوهلاو .. هلإ تاوهشلاو .هلإ « ةدوملا ءو

 ةبسنلاب ةمساح ةباجإ ىطعت اهلكو . هللا نود نم وأ هللا عم دبعت اهلك
 ريغ رخآ ءىش ما هللا وه له : دوبعملا ةيضق « ناسنالا ةايح ف ىربكلا ةيضقلل
 .. هللا

 . هللا وه سيل ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف دوبعملا نإ لوقت اهلك
¥ # 

 .. ناسنالا ةيناسنإ ةيضق ىهف ةيناثلا ةيضقلا اما

 ضرالا راطقا نم ريثك ىف مويلا سانلاو « رانيدلادبع سعت ١ مهردلا دبع سعت » ملسو هيلع هللا ىلص لوقب « ٠ ١
 . رالودلل ديبع

 YY] ةيثاجلا ةروس ] ٠ ءاوه ههلإ ذختا نم تيارفأ ء یلاعت لوق« ۲ ۰
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 ةيعرش دقفت اليكل سانلا سح نمرخآلا مويلا ةرصاعملا ةيلهاجلا تغلا امكو
 « اهحلاصم » قوعيال ىكل هللاب ناميإلا تغلاو « ةظحل لوا نم اهدو
 عفاودلا تاذلءناسنإلا ةيناسنإل ىقيقح رايعم لك تغلا كلذكف .. اهتاططخ
 ! بابسألا تا

 نا ىف ءدبلا ذنم ناويحلا نع فلتخي ناسنالا نا ةرصاعملا ةيلهاجلا ترقا ول
 ناميالا ىا ) ساوحلا هكردتال امب ناميإلا ىلع ةردقو « هللا ف ةيعاو ةديقع
 نيقيرط هل نأ نم ةئشان ةيقلخ ةميق لمحت - اهلك - هلامعا ناو ( بيف

 ‹ رايتخالا ىلع ةردقو نيقيرطلا نيب زييمتلا ىلع ةردقو ‹ ناويحلاك ادحاو اقيرل

 . ناويحلا لمع كلذب فصويال امنيب « ريرش وأ ريخ هنأب هلمع فصوي مث ن

 ةيناويح ساسا ىلع اهميقت ىتلا اهتاسرامم لك رربت فيكف كلذب ترقأ ول
 ؟ ناسن

 !؟ اهحلاصمو اهتاططخمب لعفت فيكف كلذب ترقأ ولو

 لماكلا لصفلا ىلع اساسا مئاقلا « مارحلا اهحبر ةيلامسارلل ققحتي فيك

 ةيدوهيلل ققحتي فيكو ؟ قالخألاو نيدلا نيبو ةيداصتقالا تايلمعلا ن
 ؟ راتخملا هللا بعشل مهريخستو نييممألا رامحتسا ف اهططع
 عيمت ىتلا ةهفاتلا تاعانصلا نمو  ابرلا نم اهحبر ةيلامسارلل ققحتي فيك

 قاوسأ داجيإ لجأ نم اهريثت ىتلا بورحلا نمو « قالخألا دسفتو عابل
 . جاقنإلا ضئاف فيرس

 رذاقمب امهلغشو ةارملاو لجرلا داسفإ ف اهططخم ةيدوهيلل ققحتي فيكو

 قحلا دعاوق ءاسرإب مهبابش ىف نوموقي نيحلاص لافطأ ةئشنت نع سنج
 ااو قرا پیر ایگ موقت ایکو ہ ق اکا د رعاوق ءاسرإو لدح

 ؟ .. « عيلاقتلا » نونجو « و ةدولا « نونجر ةر

 نأل نكلو « هتاذ ف ةقيقح سيل هنأل ال « كلذب رقت نا نكميال اهنإ ! الك

 اهتاططخمب رارضإ اميأ رضيو وتلا ىلع اهدوجو ةيعرش اهدقفي هب رارق
 . اهحلاص
 ناهذألا نع اهتقيقح دعبتو ةيضقلا هب عيمت ءىش ىأ لقتلف نذإو

 ! ناسنإلا ةيناسنإ سايقم ىه ةيداملا ةراضحلا نإ لقتلف
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 ةيناسنإ سايقم وه ءابرهكلل ناسنإلا كالهتسا رادقم نإ لقتلف

 u «ناسنإلا

 ةيناسنإ سايقم وه هل ادبام لك لعفي نا ف ناسنإلا « ةيرح » نإ لقتلف
 ! ناسنإلا

 ! ناسنإلا ةهيناسنإ سايقل تباث سايقم دجويال هنإ لقتلف وأ
 ! ناسنإب سيل ناسنإلا نإ ةحارص لقتلف وأ

 اودقف مهنأ : مهتقيقحل اوظقيتسيال ىتح سانلا نع ةقيقحلا متكت نأ مهملا

 - مهبكريل - مهديري نيذلا ريمحلا كئلوأ اوحبصأو  لعفلاب مهتيناسن
 ! راتخملا هللا بعش

 : اهيلع دكؤيو اهزربيو ةقيقحلا ررقي - قحلا هللا نيد - مالسإلا نكلو
 لمحف . ناسنإلا فيلاكت فلكو « ةظحل لوأ نم اناسنإ قلخ ناسنالا نآ

 . اهلمح نع ىلختي نيح اهدقفيو « ةنامألل الماح لظ املاط هتيناسنإ ىلم

 .» YT wu ةفيلخ ضرألا ف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذاو »

 نم هيف تخفنو هتيوس اذإف ٠ نيط نم ارشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ ١
 TF yu» نیدجاس هل اوعقف یحو

 u f Yu اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه «

 اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا اتضرع انإ »

 O Wk) ناسنإلا اهلمحو ٠ اهنم نقفش

 .» Û re نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخامو «

 مهسفقنأ ىلع مهدهشاو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »
 u V ou! اندهش ! ىلب : اولاق ؟ مكبرب تسلا

 فوخ الف یاده عبت نمف یده ینم مکنیتأی امإف ؛ اعیمج اهنم اوطبها انلق »

 ' ١ طاو وليكلا ةراضح ء ناونعب لصف « عمتجملاو سهنلا ف » باتك ف
 [ ٠١ ] ةرقبلا ةروس ٠
 [ ۷۲ = ۷١ ] ص ةروس ٠

 [ ١١ ] دوه ةروس ٠

 [ ۷۲ ] بازحإالا ةروس
 [ ١° ] تايراذلا ةروسب
 [ ٠۷۳ ] فارعالا ةروس
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 اهيف مه رانلا باحصأ كئلوا انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو . نونزحي مهالو مهيلع
 . « ١ »« نودلاخ

 دقو « اهاكز نم حلفا دق « اهاوقتو اهروجف اهمهلأف « اهاوسامو سفنو ١
 . « ۲ ر« اهاسد نم باخ

 ىبرقلا ىذبو اناسحإ نيدلاولابو انيش هب اوكرشتالو هللا اودبعاو »

 نباو بنجلاب بحاصلاو بنثجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو
 « « ۲ »۰« اروخف الاتخم ناک نم بحیال هللا نإ . مكناميا تكلم امو ليبسلا

 نيرففغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا »
 « ٤ » « راحسألاٻ

 وغللا نع مه نيذلاو ‹ نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا ‹ نونمؤملا حلفأ دق »

 ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو « نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو « نوضرعم

 مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف « نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزا
 مهتاولص ىلع مه نيذلاو « نوعار مهدهعو مهتانامال مه نيذلاو . نوداعلا

 اهيف مه سودرفلا نوثري نيذلا نوشراولا مه كئلوا ‹ نوخفاحي
 . « ° »۲ نودلاخ

 . نورفغي مه اوبضغام اذإو شحاوفلاو مثالا رئابك نوبنتجي نيذلاو »

 مهانقزر اممو مهنيب ىروش مهرمأآو ةالصلا اوماقأو مهبرل اوباجتسا نيذلاو
 .« 1 »« نورصتني مه ىغبلا مهباصا اذإ نيذلاو . نوقفني

 هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو . قاثيملا نوضقنيالو هللا دهعب نوفوي نيذلا »

 . « ۷ »ر« باسحلا ءوس نوفاخيو مهبر نوشخيو لصوي نأ

 كيرشال نيملاعلا بر هلل ىتاممو ىايحمو ىیکسنو یتالص نإ لق »
 »« « A »۲ هل

 . هتيناسنإ سايقم اذهو . ناسنإلا وه اده

 لوا نم ةددحم هتمهمو . ةظحل لوا نم ناسنإ وه امنإ . اناويح سيل هنإ

 [ ٠١ - ۷ ] سمشلا ةروس ۲ ,
 [ ٣١ ] ءاسنلا ةروس , ٣

  afنارمع لآ ةروس ] ١۷ [

 « » Oنونمؤملا هروس ] ١ -~ ١١ [

 یروشلا ةروس ا ] ٣۷ = ۳۹ [

  Vsدعرلا ةروس ] ۲۲۰ ~ ٣١ [

 [ 1۳ = ۱۹۲ ] ماعنالا ةروس ۰
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 مئاقلا « اهيلع نميهملا ؛ اهيف رطيسملا ١ ضرألا ف ةفيلخلا هنإ . ةظحل

 دنع نم لزذنتي ىذلا ىدهلا نم دمتسملا ىنابرلا جهنملا ىضتقمب نكلو ٠ اهترامعب

 . ميقتستل ةحيحصلا طباوضلاب اهطبضو«ضرألا ىلع رشبلا ةايح ميظنتل هللا
 ىتلا قئالخلا ةيقب اهلمح نم تقفشأو ناسنإلا اهلمح ىتلا « ةنامألا » ىه كلتو

 ةدارإلا بهو ىذلا ناسنإلا اما . ىدارإ لمعب موقتالو رهقلاب هللا رمأل عضخت

 هتمهمف « رايتخالا ىلع ةردقلاو « ريمعتلاو ءاشنإلاو لمعلا ىلع ةردقلاو كاردالاو

 ىضتقمب ضرألا ريمعتو « اعوط هللا ةدابع ىه - هقتاع ىلع ةاقلملا ةنامألا وأ -

 الب هدحو هلل دباع ىأ « ةنامألا هذهب مئاق وه املاط « ناسنإ » وهو . هللا جهنم

 ؛ هللا لزنأ امب مكحلا ىف لثمتملا ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألل رمعمو ١ كيرش

 اهريياعمو هتيناسنإ طباوض وأ - هتافصاومو . هللا دنع نم ءاج امب مازتلالاو

 نع ضارعإو ةالصلا ف عوشخ نم تايآلا ف ةدراولا تافصلا هذه ىه -

 ربصو « دهعلاو ةنامألل ةياعرو « سنجلا ةوهشل طبضو « ةاكزلل ءادأو « وغللا

 .. ىغبلا دض لاتقو ١ بضغلا دنع ةرفغمو « رافغتساو قافنإو تونقو قدصو

 خلا .. خلا

 . رييغتلا هيلع ارطيال ناسنإلا ةيناسنإل تباث سايقم اذه

 مئادلا لعافتلا نم ًاشنت ةيرشبلا ةايح ف ةريثك تاريغتم كانه نإ ةقيقحو

 اهريخستو نوكلا تاقاط صالختساو « ىداملا نوكلاو ىرشبلا لقعلا نيب

 ةايح مكحت ىتلا ةتباثلا ميقلا ريغتال اهلك تاريغتملا هذه نكلو . ناسنإلا ةحلصمل

 ضرألا ىلع ةايحلا ميقتست ىكل ًّرغتملا ثباثلا مكحي نأ ىغبني لب « ناسنإلا

 . بارطضالاو لبخلا ةيرشبلا بيصيف اهلاقع نم رومألا تلفنتالو
 . ناسنالل هللا دنع نم ةرخسم الوأ تاقاطلا هذهف

 « « ١» ١ هنم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو »

 ىتلا تاودألاو ررخستلا اذه قيقحتل ناسنإلا هب موقي ىذلا دهجلاو

 : كلذك هللا دنع نم ىه ٠ اهمدختسي

 عمسلا مكل لعجو « انيش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو »
 . « ۲« نورکشت مکلعل ةدئفألاو راصبألاو

  llةيثاحلا ةروس ] ١١ [

 [ ۷۸ ] لحىلا ةروس « ۲ »
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 . باهولا معنملا رماوأ ىضتقمب اهلك تاقاطلا هذه مادختسا ىضتقي ركشلاو
 ررغي تاقاطلا هذه مادختسا ناف ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه

 « رهوجلا » ريغيال هنكلو ضرألا ىلع ناسنإلا اهب ايحي ىتلا « ةروصلا ١

 مث نمو . ضرألا فل هتمهم ثيح نم الو ليصألا هنيوكت ثيح نم ىناسنإلا
 ف تباثلا رهوجلا مكحتي امنإ « تباثلا رهوجلا ىف ةريغتملا ةروصلا مكحتتال
 . « ١ ءماودلا ىلع ةريغتملا ةروصلا

 : « ناسنالا ةيناسنإ » باتك ىف « وبود هينير » لوقي
 لبق ابرو ءاحنآ رثکا ف « ٥38701-C۲0 نونجامورک » لجر شاع »

 هنأ عمو  ةليوط ةرتفب ةيرقلا ةايحو ةعارزلا مايق لبق ١ ةنس فلآ نيثالث ىلاوح

 امسج انل اهباشم - رهظيام ىلع - ناك دقف « ةيسيئر ةروصب ا دايص ناك
 ريشي هفوهك ف هنفو . نآلا انیدیا مجح بسانت هتحلساو هتاوداف . القعو
 قام لكشب انكراش هنا فشکت هاتوم نفدل اهیلوب ناک یتلا ةيانعلاو « انرعاشم

 عيراتلا لبقام ناسنإ راثآ نم نودم رثأ لكو . هترخأو ناسنإلا ةياهنب مامتهإلا

 مل ىرشبلا سنجلل ةيساسألا صاوخلا نإ ةلئاقلا ةركفلل ىرخا دهاوش رفوي
 « « ۲ ,ىرجحلا رصعلا ذنم ريغتت

 مث نمو . هتايح اهيلع نوكت ىتلا ةروصلا ريغتب ناسنالا رهوج ريغتيال اذكهو
 . هرییاعمو هطباوض كلذك ريغتتال

 ريياعم نم رايعم هتاذ وه ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلا نإ ةقيقحو
 تاومسلا فام هل رخسو«ضرالا رمعيل ناسنإلا هللا اشنا دقف .. « ناسنإلا »

 ىف رصقم وهف سعاقت وأ كلذ قف ىناوت نإف « ريمعتلا ةيلمعب موقيل ضرألا فامو

 وه الو « دحوألا رايعملا وه سيل رايعملا اذه نكلو . هتيناسنإ بناوج نم بناج

 ىتلا ميقلاو ئىدابملا ريرقت دعب ىعيبطلا هناكم ف ىتأي امنإ . لوألا رايعملا

 ريياعم - ىرخألا ريياعملا نيبو هنيب قرافلاو . ناسنإلا ةيناسنإ اهيلع فقوتت

 فاصقان ناك ولو اناسنإ لكشت نأ نكمي ئدابملاو ميقلا نأ - ىدابملاو ميقلا

 بناج هصقني نكلو « ناسنإ » وهف « ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلا بناج

 . ةيرشبلا ةايح ف تابثلاو روطتلا » باتك ف ةيصقلا هذهل البصهت - تش نا - رظنا« ١ ء
 هه ۱۳۹۹ ماع یلوالا ةعبطلا « ليوطلا ىحبص ليس روتكدلا بيرعت ٠ ةيبرعلا ةمحرتلا نم ۷١ ص « ١ ١

 لصح ٠ ةايحلا ملع فل صصختم كرويويذب رلفكور ةعماجب داتسا « وبود هیئیر »و . توریت ٠ ةلاسرلا ةسسؤم

 ةيفسلقال ةتحن ةيملع ةيوار نم اهب ىل دب هنآ اهتميق هتاهش ىطعي ىذلاو ۱۹۷٩ ٠ ماع مولعلا ف لبون ةرئاج ىلع

 ' ةينيد الو ةيىدأ الو
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 ىملعلا مدقتلا امأ ٠ هتيناسنإ لمكتسيل هلامكتسا هيلع ىغبني بناوجلا نم

 ' قالطإلا ىلع اناسنإ لكسشتيالف - ئدابمو ميق رغب - ىجولونكتلاو ىداملاو

 ىلإ ءىش برقأ وه ىذلا ' نيرشعلا نرقلا ٠ ناسنإ » وه كلذ قادصمو

 !« ٠» ١ باغلا ناسنإ »

 ةيناسنإلا سايقمب هنكلو .. ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلا ةمق ف هنإ

 ! ضيضحلا ىلإ طباه
3 si 

 ةايح مالسإلا امهب موقي نيذللا نيرايعملاب ةيلاربيللا ةيطارقميدلا انموق اذإ

 نوكت اذامف « ناسنإلا ةيناسنإ ةيضقو ةدابعلا ةيضق امهو « ضرألا ىلع رشبلا

 '“ نازيملا ف اهتليصح یرتای
 وه امنإ ةيطارقميدلا كلت لف دوبعملا وه هللا سيل هنأ انل نيبت دقف ةدابعلا امأف

 تددعت نإو ناطيشلا وه دوبعملاف دوبعملا وه هللا نوكيال امثيحو . ناطيشلا

 . تايمسملا تددعتو لبسلا

 نأو ؟ نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت الأ مدآ ىنباي مكيلإ دهعأ ملأ ,

 « ۲ ر« میقتسم طارص اذه ینودبعا

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتتالو هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه نأو

 اورفك نيذلاو . رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا ىلو هللا »

 « ٠» ٤ تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا مهؤايلوأ

 هدبعتب وأ ٠ هللا ريغل سانلا دبعي ماظن وأ صخش وأ ءىش لك وه توغاطلاو

 . ناطيشلا ةدابع نع عرف هتدابعو « هللا نود نم سانلا

 ىتلا ةيشحولا ةماودلا ف ديدحتلا هجو ىلع ىه نيأف ناسنالا ةيناسنإ امأو

 ؟ رصاعملا ىلهاجلا ناسنإلا اهيف شيعي

 " 2 , ° ناويحلا عاونا ضعب نم ىندأ ىلإ ةيندتملا سنجلا ةءابم يف ىه

 ناسا یمسو ۰ اتوا حئاروألا « مساب ايملع فرعي ةدرقلا نم عونل ىحالطصا مسا بالا ناسيا ۰ ١ ١
 ' ناسناب سيلو درق هنكلو نانسالاك ةماقلا بصتتم ةليوط اددم فقي نأ ميطتسي هنأل باغلا

 ١  » ۲سي ةروس ] ٩١ - ١١ [
 ١ ١ ١ ماعنألا ةروس ] ٠١۲ [

 [ ۷ ] ةرقىلا ةروس £

 سم للد عقي امين . فوشكم ناكم ف سئجلا ةسرامم ىنأت - لامحلاك - ناويحلا عاونا ضعت ٠

 ' ةرصاعملا ةيلهاحلا يف « ناسئالا »
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 ؟ تاردخملاو رمخلا نامدإ يف ىهآ

 ؟ ماودلا ىلع اهتبسن ديازتت ىتلا ةميرجلا يف ىهأ
 ؟ ظيلغلا ىسحلا عاتملا نع مئادلا ثحبلاو تامامتهالا ةهافت يف ىها
 ؟ ناسنإلا ةايح يف مكحتت ىتلا يه تحبصأ ىتلا ةلالل ةيدوبعلا ف يها

 ؟ فيعضلا لكأي ىوقلاو « قحلا ىه ةوقلا : باغلا ةعيرش ف يهأ
 ؟ غادخلا ىلع ةمئاقلا دوهعلاو ضقنتل مربت ىتلا قيثاوملا يف ىها
 ! ؟ ناسنإلا ةفطاعو حورلا ةقارشإ دقف ىذلا هوشملا خسملا اذه يف ىها
 لكشتو ةيطارقميدلاب مويلا طبترت ىتلا قوقحلاو تانامضلا كانه .. اقح

 اهلقتنا ةريبك ةلقن لثمت اهنأ - انلق امك - كشالو .. اهبناوج نم ازراب ابناج
 اذهب طيحي ىذلا رشلا نكلو . ضرألا ىلع ةيخيراتلا هتريسم ف « ناسنإلا »

 يف بهذي ثيحب ةماخضلا نم ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف وه « ىئزجلا ريخلا
 . فاطملا ةياهن يف هلك « ناسنإلا » رمدي هنأل « ريخلا اذه عفن نم ريثكب ةياهنلا
 انعفر دق انك اننا - ضيضحلا ىلإ هلك ناسنإلا طقسي نيح - یدجي الف

 ! ناسنإلاب قئاللا ىوتسملا ىلإ هتايح نم ابناج

 نم لاحب قوقحلاو تانامضلا كلت ةميق نم صقنن اننأ كلذ ىنعم سيلو

 ريخ ىلإ لوحتتو ‹ ىعيبطلا اهعضو ىف نوكت اهنأ هينعن ىذلا امنإ . لاوحألا

 كلت تزجعام وهو .. ناسنإلا ىوتسم ىلع هلماكب ناسنإلا نوكي نيح « لماش

 هققحت نأ اهل درب مل هنإ تئش نإ لق وأ ‹ هقيقحت نع احضاف ازجع ةيطارقميدلا

 نع الضفءدوجولا نم ةيلامسارلا ةيلهاجلا ْنَكَميال هقيقحت نأل « ءدبلا ذنم
 ! نوهتشي امك نييممألا بوكر نم راتخملا هللا بجش نكميالو « مخضتلا

 اهب تءاج ىتلا قوقحلاو تانامضلا لك هيف ققحتت دحاو عضو كانه
 . ناسنإلا ةيناسنإ ىلع ةلماكلا ةظفاحملا عم« عفرألا ىوتسملا ىلع ةيطارقميدلا

 ناسنإلا ققحي نيح ىأ « هللا ةعيرشل اقبطم ٠ هللادباع ناسنإلا نوكي نيح كلذ

 قوقحلا لك هل ققحتتو « ناسنإلل ةيقيقحلا ةماركلا ققحتت ذئدنع ! مالسإلا
 . ضرألا عقاو ف هتمارك هل ققحتتل ناسنالل هللا اهبهو ىتلا تانامضلاو

 : یلاعتو هناحبس هللا لوقی

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو »
 « ۱ »« الیضفت انقلخ نمم ریثک ىلع مهانلضفو

 ]¥ ] ءارسألا ةروس \ ٠
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 مكلاومأو مكءامد نإ سانلا اهيآ » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو
 « ١ »۰۰ مارح مكیلع مکضارعاو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ررقيو « مدآ ىنبل ةماركلا لصأ هللا ررقيف
 ف  عقاولا ملاع ف ةماركلا كلتل اقيقحت ضارعألاو لاومألاو ءامدلا ةمرح

 تاهيجوتو ةينابرلا تاهيجوتلا ىلاوتت مث . سانلا نيب ىرجي ىذلا لماعتلا
 قاطن عسوأ ىلع ةماركلا كلت تالاجم ديدحتل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 . اهخيرات ف ةيرشبلا هتفرع

 . نكسملا ةيرح كهتنت الأ هللا رمأي

 ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدتال اونمآ نیذلا اهيا ای ,

 یتح اهولخدتالف ادحا اهیف اودجت مل نِإف . نورکذت مکلعل مکلریخ مکلذ « اهلها

 نولمعتامب هللاو مكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق نِإو ؛ مكل نذری

 « ٣ »۰ میلع

 . . مارح كلذك سسجتلاو

 نظلا ضعب نإ « نظلا نم اريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأاي » : ىلاعت لوقي

 . « ٠» ٣ ... اوسسجتالو ‹ متإ

 هل مهو موق ثيدح ىلا عمتسا نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو
 « ٤ »« ةمايقلا موي كنآلا هينذأ ف بص نوهراك

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تعمس لاق دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نعو

 ‹ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ف ىحولاب نوذخؤي اوناك اسان نإ لوقي

 انل رهظأ نمف « مكلامعأ نم انل رهظ امب مكذخأن امنإو « عطقنا دق ىحولا نإو

 نمو . هتريرس ف هبساحي هللا ‹ ءىش هتريرس نم انل سیلو هانبرقو هانمأ اریخ

 ' ٠ ,« ةنسح هتريرس نإ لاق نإو هقدصن ملو هنمأن مل اءوس انل رهظأ

 نم رس فشك وأ هثيداحأ وأ هنكسم وأ صخشلا ىلع ممسلا قارتسا زوجيالو

 . هنذإ رغب هلئاسر ىلع عالطالا وأ هرارسأ

 هتفذحف نذإ رغب كيلع علطا الجر نأ ول » : ملسو هيلع هللا ىلص لوقب

 ںاحیشلا ہاور ء١

 ٠  ۲]رولا ةروس ۲۷ - ۲۸ [
 «  ٠ تارجحلا ةروس ] ۲ ]

 ٤ « هریغو یراخنلا هاور
 ىراخىلا هاور « ۵ »
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 « ١ »۰ حانج نم كيلع ناکام هنيع تأقفف ةاصحب

 ناميالا ضفي ملو هناسلب ملسأ نم رشعماي » : ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو

 ملسملا هيخأ ةروع عبتت نم هنإف ١ مهتاروع اوعبتتالو نيملسملا اوذؤتال : هبلق ىلإ

 » »Y v هتیب لخاد یل ولو هحضفبف هتروع هللا عبتت

 هتعباتمالو ناسنإ ىلع سسجتلا زوجيال هنا « ءاهقفلا ضعب ركذ كلذلو

 ` نیطرش رقوتب الإ هشیتفتل هنکسم لوخدالو هرارسا نع فشکلل

 . ةنيعم ةميرج دوجو ىلع نئارقو تامالعو ةلدأ روهظ : لوألا

 توفي ةمرح كاهتنا لزنملا لوخدو فشكلاو ثحبلا كرت ف نوكي نا : ىناثلا

 بكتريل ةارمأب وأ « هلتقيل لجرب الخ الجر نأب ربخلا ىتأي نأك « اهكاردتسا

 فشكلاو ثحبلا زوجي الف هكاردتسا توفي ثيحب رمألا نكي مل اذإف . ةشحاف

 . لزنملا لوخدو

 نم ةداج ةمهت دوجو نود « ةنظلاب نوذخؤيال سانلا نإف كلذ نع الضفو

 ًابنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيا اي » : یلاعت هلوقل « هب قووم ردصم

 امك « ۲ »۰ نیمدان متلعفام ىلع اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبیصت نا اونیبتف

 « ٤ » « ىرخآ رزو ةرزاو رزتالو » : ىلاعت هلوقل هريغ ةريرجب ناسنإ ذخؤيال

 . ىضاقلا هردصي ىعرش مكحب الإ زئاج ريغ ناسنالا ةيرح دييقتو

 : ىلاعت هلوقل لقنتلاو ةكرحلاو نكسلا ىف هتيرح نامض ناسنالا ف لصألاف

 هيلإو ‹ هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه »

 « © »ر« روشنلا

 نسبحلا وأ لاقتعالا ىمسي امب ىا - ىعرش مكح ريغب ةيرحلا دييقتو

 ضعبل ةبسنلاب ءاهقفلا نيب فالخ ىلع مالسالا ىف زئاج ريغ - ىطايتحالا

 . نيمهتملا عاونا

 : عاونأ ةثالث ءاهقفلا فرع ف نومهتملاف

 .ةمتلا كلت لهأ نم نوكي نأ دعبي ربلاو ىوقتلاب فورعم مهتم : لوألا عونلا

 هيلع يعدملا نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ لب . ةمهتلا لجا نم هسبح زوجي الف
 ل ا

 ىئاسنلا هاور ١ ١ ٠
 ہحیحص ل نابح ںہاو یڈمرتلا ہاور ٭ ۲ ء

 [ ١ ] تارجحلا ةروس ٠ ٠
 ١ ١ رطاف ةروس ] ۱۸ [

 [ ٠١ 7 كللا ةوس ۽
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 لهأ طلستل اعنم كلذو . دصقي ملوأ هاذأ دصق ءاوس بقاعي هاوع د بذك رهظ نإ

 حالصلاو ربلا لها ضارعا ىلع ءاهفسلاو ناودعلاو رشلا
 اذهو ‹ روجفالو ربب فرعيال ىذلا لاحلا لوهجملا مهتملا : ىناثلا عونلا

 روهمجلا ىأرف هل ةهجوم ةمهت دوجو دنع ايطايتحا هنجس ىف ءاملعلا فلتخا

 نيذلا امأف . هسبح زاوح مدع ضعبلا یارو « هرمأ فشکنی یتح هسبح زاوج

 ىلإ وعدت ةيوق بابسأ دوجوبو « ةرورضلاب كلذ اوديق دقف هسبح زاوج نورب

 نيمويب مهضعبو مويب مهضعب اهددحف سبحلا ةدم ف اوفلتخا مث « كلذ

 ديبقتلا عم ىلعأ دحك رهش ىلإ مهضعب اهلصوأو .. مايا ةثالثب مهضعبو

 . ةرورضلاب

 اذهو « ةيمارجإلا ةريسلاو داسفلاو روجفلاب فورعملا مهتملا : ثلاتلا عونلا

 . اتیرب ناک نإ هتءارب تبثت یتح ایطایتحا اسبح سبحی نأ ءاھقفلا روھمج یری

 ءانب قالطإلا ىلع ناسنا ىأ سبح زاوج ىريال مزح نباک ءاهقفلا ضعب ناک نِإو
 . ةمذلا ةءارب ناسنالا ف لصألا نأل ماهتالا درجم ىلع

 قحب ةقلعتملا ةيئانجلا اياضقلا ف مهتملا فلحيال ةمذلا ةءارب لصألا نألو

 ةيئانجلا اياضقلا ف مهتملا فيلحت مدع ىلإ ءاملعلا ضعب بهذي لب  ىلاعت هللا
 بتكلا راد . ط « ميقلا نبال ةيمكحلا قرطلا الثم رظنا ) دبعلا قحب ةقلعتملا
 ( ٠١١ - ٠١٤ ص « توريبب ةيملعلا

 نأ ىف ءاهقفلا نيب فالخالو . لاحب زئاج ريغف فارتعالا ىلع هاركالا امأ

 ىف اوفلتخا نإو « هاركإلا ف اهلك ةلخاد ديقلاو سبحلاو بيذعتلاو برضلا
 نوكيال هنأ ضعبلا ىأرو ٠ هاركإلا ف لخاد هنأ روهمجلا ىأرف ديعولاو ديدهتلا

 هب ددهام عوقو مهتملا نظ ىلع بلغو « هذيفنت ىلع رداق نم ردص اذإ الإ اهاركإ
 مهتملا نوكو ‹ هدسفي وأ اضرلا مدعي ثيحب اراض هب ددهملا ناكو رقي ملاذإ

 . هتمواقم نع ازجاع

 ىتمأ نع عفر » . ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل احيحص هركملا رارقإ ربتعيالو
 لجرلا سيل ١ : هنع هللا ىضر رمع لوقلو « هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا
 ريبكلا حرشلاو ىنغملا رظنا ) ؛هتقثواوأ هتبرض وأ هتعوج اذإ هسفن ىلع نيمأب
 توريبب ىبرعلا باتكلا راد ةعابط ۱۷۲ ص ٠١ ج . ۲٣۲ - ۲۱۰ ص /۸ ج
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 . « ١ ءمالسإلا ف قيقحتلا تانامضو ماهتالا تانامض كلت
 . انرق رشع ةعبرأ لبق مالسإلا اهررق دقف ةمكاحملا تانامض امأ

 لدعلا اهيف لثمتي ىتلا هللا ةعيرشب مكحلا ىه ىربكلاو ىلوألا ةنامضلا
 . « ۲ »ر« نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنا امب مكحي مل نمو » لماشلا ىنابرلا

 مرجلا ف روذعم ريغ مهتملا نأ امامت قثوتسا اذا الإ دحلاب ىضاقلا ىضقيالو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةهبشلاب دحلا ءرد وه مكحلاف الإو  هبكترا ىذلا
 . « ۲ »۰ تاهبشلاب دودحلا اوعردا»

 رمع مهب ىتأف ىنزم لجرل ةقان ةعتلب ىب نبا بطاح نبال ناملغ قرس »
 : بطاح نبال لاقو « هدر ىلو املف « مهيديأ عمطقب تلصلا نبا ريثك رمأف اورقأف

 مرحام لكأ ول مهدحأ نإ ىتح مهنوعيجتف مهنولمعتست مكنا ملعأ ىنآ الول هللاو
 مث .. كعجوت ةمارغ كنمرغألف لعفأ مل ذإف . مهيديأ تعطقل« هل لحل هيلع هللا

 لاق . ةئامعبرأب لاق ؟ كتقان كنم تديرأ مكب ! ىنزماي : لاقف ىنزملا ىلإ تفتلا

 . « ٤ »ر« ! ةئامنامث هطعأف بهذا : بطاح نبال رمع

 . ةقرسللاعفاد عوجلا ةهبش مايقل دحلا ءردب الوأ هنع هللا ىضر مع مكحف

 ملو مهمدختسا ىذلا ناملغلا بحاص وهو « ىلصألا لعافلا » باقعب ايناث مكحو

 . ةقانلا نمث فعض همرغف « ةقرسلا ىلإ عوجلا مهعفدف مهعبشي

 دودحلا اوءردا : هتاذ ادبملل اقيبطت عوجلا ماع ةقرسلا دح رمع فقوأ امك

 . تاهبشلاہ
 ةداهشو ةلدألاو نئارقلاب امنإو هملعب ىضقيال ىضاقلا نأ تانامضلا نمو

 ىأل ضرعم وهو ىضقيالو ٠ نابضغ وهو ىضاقلا ىضقي الو . لودحعلا دوهشلا
 . عيحصلا مكحلا ىلع هتردق ف رثؤي ضراع

 ىآ اهنمضتبي مل ةنامض اهيف دازو ٠ مالسإلا اهررق ذيفنتلا تانامض كلذكو

 دحلا قيبطت دعب مرجملل لماكلا رابتعالا در ىهوء«ةظحللا هذه ىتح ىضرأ نوناق

 . هيلع
 هيلع هللا ىلص لاق . اعرش ةررقملا تابوقعلا ىدعت زوجيالف ذيفذتلا ف امأف

 ديشرلا دعس دمحم روتكدلل رشني مل ثحب ىلا قيقحتلا تانامصو ماهتالا تانامص ع مالکلا ل تعحر ٭ 1«

 4 مالسإلا ف ناسنإلا قوقح 1 ںاوسعپ ىرقلا ما ةسماجب ءاضقلا مسقن داتسالا

 ىتراحلل ةعيبح ىبأ مامالا دنهسم قو ىدع ننال لماكلا باتك ف درو سابع س هللا دنع هاور « « ٣

 ىنارتطلا هاور « ٤



 » \ ve نيدتعملا نم وهف دح ريغ ف ادح دلج نم » : ملسو

 ناسنالل مالسالا ميركت ريرقتل نالاثملا ناذه يفكيف ذيفنتلا دعب اميف امأو

 ةبوتلابو هيلع تعقو ىتلا ةبوقعلاب اهنع رفك دق مادام ةرباع ةظحل ف طبه نإو

 : هللا ىلإ

 مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع .. ديعس نب ةبيتق انثدح »

 براضلاو هديب براضلا انمف ةريره وبا لاق . هوبرضا لاقف برش دق لجرب ىتأ

 لاقف ! هللا كازخأ : موقلا ضعب لاق فرصنا املف . هبوثب براضلاو هلعنب

 هيلع اونيعت ال . اذكه اولوقتال : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 « ۲ »د« ناطيشلا

 هيلع هللا ىلص ىبذلا عمسف « مجرف هب رمأف » : كلام نب زعام ةصق ىف ءاجو

 هللا رتس ىذلا اذه ىلإ رظنا : هبحاصل امهدحا لوقي هباحصأ نم نيلجر ملسو

 راس مث « امهنع تكسف .. بلكلا مجر مجر ىتح ةثيبخلا هسفن هعدت ملف هيلع

 نحن : الاقف ؟ نالفو نالف نيأ : لاقف « هيلجرب لئاش رامح ةفيجب رم ىتح ةعاس

 نم هللا ىبناي : الاقف! رامحلا اذه ةفيج نم الكف الزنا : لاق . هللا لوسراي ناذ

 . « هنم لكأ نم دشا افنآ امكيخأ نم امتلن امف : لاق !؟ اذه نم لكأب

 . ماع فلا نم رثكأب ةيطارقميدلا اهب قبس ىتلا مالسإلا تانامض كلت

 هلك ملاعلاو ابوروأ تناك ركبم تقو ف كلذك مالسإلا اهررق دقف قوقحلا امأو

 . تاملظلا ف شيعي
 لوأ مالسإلا ناك دقف ةيطارقميدلا اهب رخافت ىتلا ةيسايسلا قوقحلا امأف

 الإ دبعي الف  ةيبوبرلاو ةيهولألاب هتلا دارفإب مكاحلا نع « ةسادقلا » لازأ نم

 . هتلا ةعيرش الا ةعيرش قبطت الو هللا

 هيلإ هجوت مهضعب . ةيزاجم ال ةيقيقح ةسادق ووذ ماكحلاو مالسإلا ءاج

 ةيعرلا ىف مهتعيرش ىرستف نوعرشي مهلكو ‹ ىزسكو رصيقك دبعتلا رئاعش

 . دودرم ريغ ارمأ

 قح هل مكاح الو . هتلا الإ دوبعم الو . تلا الإ هلإ ال : لوقيل مالسإلا ءاجو

 . هللا الإ عيرشتلا

 . سانلل ةيقيقحلا ةيسايسلا ةيرحلا تررقت ذئدنعو

 ىناربطلا هاور « ١
 ىنارطلا هاور « ۲ ۰
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 ناك اذإ ‹ ةيبعش تيوصت ةيلمع وأ ىباين سلجم لل ةنماك ةيرحلا تسيل

 ةيرحلا امنإ . سانلا ةيقب باقر ف سانلا نم ةنيعم ةئف مكحتت نأ هلك كلذ ةجيتن
 نيذلا مه رشبلا ناك اذإف .. عيرشتلا قح هل نم ديدحتب ةطبترم ةيقيقحلا

 نم ةفئاز ةيوبرو بناج نم ةعنقم ةيدوبع امنإءةقيقحلا ف ةيرح الف نوعرشي

 نوحبصيو ةيبوبرلا نم ماكحلا درجتي انهف هل ةيمكاحلا تناك اذإو .. بناج
 . دابعلا ةيقبك هتل اديبع

 هب تتآ ام لك نم ناسنإلا ةيرح ريرقت ف ريثكب مظعأ مالسإلا هب ءاج ىذلا نإ
 اهقوقح صالختسال بوعشلا هب تماق ىذلا دتمملا عارصلا دعب ةيطارقميدلا
 . نوعرشي - راتس ءارو نم - ةيطارقميدلا ف ماكحلا لازامف . ةاغطلا نم
 ةلتمتملا ةفيرطلا ةيحرسملا لالخ نم . نيرخآلا باسح ىلع مهحلاصملل نوعرشيف

 . تاناملربو باون دوجوو حيشرتلا قحو باختنالا قح ى

 هدحو كلذبو . عيرشتلا قح الصا ماكحلا بلس وه مالسإلا هعنص ىذلا نإ

 نورعبشيف سانلا ررحتي هدحو كلذبو ٠ نيموكحملاب ملظلا عاقيإ نع مهيديا فكت
 . ماكحلا ءازإ ةيقيقحلا ةزعلاب

 اوعيطاو تلا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيا اي » : ىلاعتو هناحبس هلا لاق دقل

 متنك نإ لوسرلاو هتلا ىلإ هودرف ءىش ف متعزانت نإف « مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا

 « ١ » « اليوأت نسحأو ريخ كلذ . رخآلا مويلاو هتلاب نونمؤت

 نإف مكيف تلا تعطا ام ىنوعيطا » : هنع تلا ىضر لوألا ةفيلخلا ركب وبا لاقف
 . هنع هتلا یضر رمع كلذ لثم لاقو « مكيلع ىل ةعاط الف هلوسرو هتلا تيصع

 . اوعيطأو اوعمسا سانلا اهيا : لاقف سانلا بطخي هنع هتلا ىضر رمع فقوو
 رمع بضغي ملف ! ةعاط الو انيلع مويلا كل عمسال ؛: ىسرافلا ناملس هل لاقف

 ضبقلاب رمأي ملو . ىسرافلا ناملس نم ةلاقملا هذهل نينمؤملا ريمأ ىشرقلا ىبرعلا
 اذه كل نيا نم انل نيبت ىتح : ناملس لاق ؟ هلو ' هل لاق امنإ  هلاقتعاو هيلع

 ةيقبك كلان ىذلا دربلا كيفكي ال لاوط لجر تنأو هب ترزتئا ىذلا دربلا

 هذه نم ىرخأ ةرم نينمؤملا ريما ىشرقلا ىبرعلا رمع بضغي الف ! نيملسملا
 دربلا اذه تلا كتدشن : هل لوقيف شلادبع هنبا ىداني امنإ  ناملس نم ةلاقمل

 نإ : سانلل هباطخ اهجوم لوقي مث ! معن : لوقيف ؟ كدرب وها هب ترزتئا ىذلا

 ١ ١ء ءاسئلا ةروس ] ٥١ [
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 رزتايل ىدرب هتيطعاف ٠ نيملسملا ةيقبك هلان ىذلا دربلا هيفكيال لاوط لجر ىبأ

 امنإ ٠ ملسملا مكاحلل ةبجاولا ةعاطلاو عمسلا ىلع ادرمتم ناملس نكي ملو

 دیفنتب امناق هنع هلا یضر رمع نوک نم - تل - قثوتسي نأ طقف دیری ناک

 ىضريف هتلءاسم ىلإ ناملس عفاد ملعي رمع ناكو . لمكألا هجولا ىلع هلا ةعيرش

 ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف مكاح هسفن ىلع اهلبقي مل ىتلا ةلعاسملا هذهب - هلل -

 ' قالطإلا ىلع مكحلا مظن نم اهريغ ف الو ةيلامسأرلا

 رمع لوقيف ١ فيسلا دحب هانموقل اجاجوعا كيف اندجو ول هتلاو : ناملس
 '' هفيس دحب هموقي نم رمع ةيعر ف لعج ىذلا هتلدمحلا _ هتل ايضار

 نود هدحو هتل آ ةدابع اهؤوسشنم ' مالسإلا ف ةيسايسلا ةيرحلا یه كلت

 بترتي امك ١ ضرألا ف ماكحلا نع ةسادقلا عزن اهيلع بترتيب ىتلا . كيرش

 . ماكحلا مامأ هدنست ىتلا ءالعتسالا ةزعب هتدابع قح هتلا دبعي

 ' ةأرما تباصأو رمع أطخأ : رمع لاق ! « ايش هنم اوذخأت الف

 اهيف رشبلا مضي ١ ىرشبلا داهتجالل ارومأ كرت دق هتلا نأ حيحصو

 ىهو .. تايطارقميدلا ف ثدحب امك ىرشبلا ىوهلل ةكورتم تسيلو ةعيرشلل

 ةردقلاب مهل سانلا رقي نيذلا ةمألا ءاهقف نم ملعلا ولوأ اهب موقي تاداهتجا ايناث

 ف ثدحي امك ملع ريغب وأ ملعب اهيف ىتفي ناسنإ ىأل تسيلو « داهتجالا ىلع
 « تاوصألا ةيبلغأب تارارقلا ذخؤت ذإ . رارق ىا ىلع تيوصتلا دنع تاناملربلا

 نأ مكاحلا مزلب هذهو » ةسايسلا « باب ف لخدت ىتلا هيراجلا رومألا یقبتو

 نم اصن فلاحي الأ طرىتب ؛ ةراشتسالا دعب هتيلوئسم لمحتبي مث اهيف ررشتسي

 . ةماعلا



 هلعج لب« اصن ملسو هيلع هتلا ىلص هلا لوسر هيلع صن دقف ميلعتلا قح امأ

 اهنأل ةملسم لك ىلعو ) « ١» ١ ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط » : ةضيرف
 امو نيع ضرف ملعلا نم نوكيام ليصفت ىف لوخدلا نودو ( صنلا ىف ةلخاد

 ف الإ ٠ ىمالسإلا ملاعلا ف ةلكشم هل نكت مل مبلعتلا نإف « ةيافك ضرف نوكي

 راهدزالا روصع ىف امأ . مالسإلا ةقيقح نع سانلا دعب نيح ةرخأتملا روصعلا

 نونواعتي دارفألاو عمتجملاو ةلودلا تناكو « ميلعتلا ىلع اديدش لابقإلا ناك دقف
 تاشاعملا ىرجت ةلودلا تناك لب « فيلاكت الب « اناجم بغار لكل ملعلا ريفوت ف

 نيملسملا فاقوا تناكو ١ توقلا رمأب ةلغشم نود ملعلا بلط ىلع مهنيعتل بالطلل

 الضف بالطلل معطملاو سبللاو ىوأملا لفكت ميلعتلا ىلع مهلاوما نوفقي نيذلا
 « ۲ » میلعتلا نع
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 اهاركإ هيلع ةيطارقميدلا لودلا تهركا ىذلا ةشاعإلا وا لمعلا قح اما

 هررق دقف « ةيعويشلا نم فوخلا ببسبو « لامعلا نم ةرمتسملا ةبلاطملا ببسب

 . عمتجملا ف تاعارص نودو ‹ دحأ نم ةبلاطم نود ءادتبا مالسالا

 اهاياعر عيمج نع ةلودلا ةيلوئسم دعاوق ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا عضو

 لجر هءاج . لالا تيب نم مهتلاعإب امإو ٠ لمعلل ةميرك ةصرف مهئاطعإب امإ

 بطتحت ام عبو بطتحاو اسافو البح رتشاف بهذا هل لاقو مهارد هاطعأف هلاسی

 لاومأ عزوي ناکو . هرما نم ناک امب هربخیل هیلإ دوعی نا هرمأ مٹ . سانلل

 تاقدصلا امنإ » : ىلاعت هلوق ىضتقمب نيجاتحملا ىلع ءىفلاو مئانغلاو ةاكزلا

 فو نيمراغلاو باقرلا فو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارتفلل

 . ٣ »« ليبسلا نباو هللا ليسس

 ىبرقلا ىذلو لوسرللو هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوملعاو »

 ؛ ٤ »« ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو

 ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هلا ءافأ ام »

 ٠ ° » « ليبسلا نباو نيكاسملاو

 هحام ںیا ہاور ٭ ۱

 نم ريثك رهرألا لثمو نيملسملا فاقوأ ىلع دمتعم ةلماك ةن فلا ملعلا بالطل هناونا مفي رهزألا لط « ١

 , هلك ىمالسإلا ملاعلا ف ةميدقل' هنمالسالا تاعماحلا

 " « هنوتلا ةروبس ١ ٠٠١ |

 [ ۷ ] شحلا ةروس , د 4١ [ ١ ] لاعنألا ةروس ١ أ
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 احضاو ررقت دق ادبملا نإف ةيمالسإلا ةلودلا مايأ لوأ ف دراوملا ةلق مغرو

 ىلعو . اهدراوم حمست ام ردقب اهاياعر ميمج نع ةلوئسم ةلودلا نأ وهو اددحم

 هناحبس هتلا رمأ دقف « اهدحو ةلودلا ةمهم سيل مالسإلا ف لفاكتلا نأ نم مغرلا

 تاكرتلا عزوت اقيقد اماظن كلذل ددحو ةرسألا لخاد ىف لفاكتلاب يلاعتو

 « اهدارفأ عومجم لمشت ثيحب ةرسألا لخاد فيلاكتلا عزو امك « هاضتقمب

 . نيرداقلا ريغ ةلافك ىلع نيرداقلا ضحو « عمتجملا لخاد ف لفاكتلاب رمأ امك

 دوجو اهنع اهطقسي ال ‹ ةمئاق تلظ ةلودلا ةيلوئسم نإف كلذ نم مغرلا ىلع
 رمع بلق ف ةيساسحلا لصت لب . عمتجملا لخاد فو ةرسألا لخاد ىف لفاكتلا

 اهلظب نولظتسي نيذلا نييمدآلا نع ال ةلودلا ةيلوئسم ررقب نأ هنع هلا ىضر

 قارعلاب هلغب ترثع ول : ةريهىتلا هتلوق لوقيف ١ ىح نئاك لك نع لب « بسحف

 فرمألا لصي مث! قيرطلا اهلوسأ مل مل اهنع الوؤسم تنكل ( ءاعنصب لاق وأ )
 تاقدص ىلع رمع ینثعب : دیعس نب ییحی لوقی نا نیزعلادبع نب رمع مایا
 نب رمع ىنغأ دقف دجا ملف مهل اهيطعا ءارقف نع تثحبف اهتيبتجاف ةيفيرفا
 ! مهتقتعأف اديبع اهب تيرتشاف ! سانلا نيزعلا دبع

 قوتملا مالس نب مساقلا ديبع ىبأ ظفاحلا مامالل « لاومألا ١ باتك ىف ءاجو

 نب تلا دبع نع میرم یہأ نب دیعس ینٹدحو ( ۳۹۸ - ۲٣۹۷ ص ) : ھ٤۲۲ ماع

 نب رمع بتك : لاق راصنألا نم لجر نع حلاص ىبأ نب ليهس نع ىرمعلا رمع

 ساتلل جرخأ نأ » - قارعلاب وهو - نمحرلادبع نب دبمحلادبع ىلإ زيزعلا دبع

 ىقب دقو مهتابطعا سانلل تجرخا دق ىنإ » : ديمحلا دبع هيلإ بتكف « مهتايطعا
 نأ ءاشف لام هل سيل ركب لك رظنا نأ » : هبلإ بتكف « لام نيملسملا لام تيب ف

 دقو تدجو نم لك تجوز دق ىنإ » : هيلإ بتكف « هنع قدصأو هج وزف هجوزت

 نم رظنا نأ » : اذه جرخم دعب هيلإ بتكف . « لام نملسملا لام تيب ف ىقب

 انإف . هضرأ ىلع هب ىوقي ام هفلسأف هضرأ نع فعضف ةيزج هيلع تناك

 . ١ نيماعلالو حاحل مهديرئال

 [ ۷۲۸ ص ] هیف ءاجو
 رمع بتك : لوقي دعس نب ثيللا تعمس : لاق ركب نب ییحی ینثدح : لاق »

 هل لجرلا دجن انإ » : هيلإ بتكف . « نيمراغلا نع اوضقا نأ » : زيزعلا دبع نبا
 نم ملسملا ءرملل دبال هنإ » . رمع بتكف « ثاثألاو سرفلاو مداخلاو نكسالا

 هل نوکی نأ نمو « هودع هيلع دهاجی سرفو . هتنهم هیفکی مداخو هنکسی نکسم
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 . « ! مراغ هنإف هنع اوضقاف ! معن . هتيب ف ٹاثألا

 نع ةلودلا ةيلوئسم ادبم ريرقت ف مالسالا لصي ةبيجعلا ةجردلا هذه ىلإ

 - تايطارقميدلا لازتامو . ماع فلا نم رثكأب قوقحلا هذهب اوبلاطيو نورئاثلا
 ريرقت ىلإ لصت ال - لامعلا درمت نم اهفوخ لكو  ةيعويشلا نم اهفوخ لك مغر
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 نيدلا » : ملسو هيلع هتلا یلص هتلا لوسر لوق ! هتل سانلا ىلع ابجاو هلعج

 نيملسملا ةصاخو هلوسرو هتل « : لاق ؟ تلا لوسىراي نمل : اولاق 1 ةحبصنتلا

 هبحوتلا وه ةحيصنلا ءأاديإو . ابجاو ةحيصنلا ءادبإ لعجف « «Nn مهتماعو

 وا امكاح هنم اطخلا عقو ىذلا ناك ايا ًاطخلا نع ىهنلاو باوصلا ىلإ

 دييأتلل افارتحا ال « عمتجملا لاوحأ نم جوعا ام ميوقتل ١ تل اصلخم ىارلا ءادبإ
 نم هيلإ ناسنإلا ىمتني ىذلا بزحلا مقوم بسحب ةضراعملل افارتحا وأ

 نكمتيل « یار هل نوکیو فقوم هل نوکی نأ ملسم لک نم مالسإلا بلطیو

 اهقاقحتساو ةمألا ةيريخ اهيلع موقت ةمهم رطخأب مايقلا نم ةمالا عومجم

 فورعملابنورماتسانلل تجرخا ةمأ ريخ متنك »: ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 « ۲ » ةلاب نونمؤتو ركنملا نع نوهننو

 ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو »
 «u Fv » نوحلفملا مه كئلواو

 ملسىم هاور « ۱

 [ ٠١١ ] نارمع لا ةروس « ۲ ١

 [ ٠١٤ ] ںارمع لا ۃروس ١ ٢ ٠



 كلذ ٠ ميرم نبا ىسبعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل »

 اوناک ام سئبل . هولعف رکنم نع نوهانتی ال اوناک . نودتعی اوناکو اوصع امہ

 « ۱ , « نولعفي
 ال ٠ ةعمإ نوكي الا ملسملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر بلطي كلذلو

 ةالصلا هيلع لوقب !' « ماعلا ىأرلا » ةاراجم ىوس فقوم الو هل ىأر

 اوءاسأ نإو تنسحأ سانلا نسحأ اذإ لوقي ١ ةعمإ مكدحأ نكيال » : مالسلاو

 « ۲ . « اوملظت الأ اوءاسأ وأ اونسحأ نإ مكسفنآ اونطو نكلو . تأساأ

 ! عهنلا ىلع اوميقتسي ملام« ماكحلا » ةحلصم دض لاحلا ةعيبطب هلك !ذهو

 دقنب ةردابم . مهلامعأل ةظقيتم مهبوعش نوكت نأ ماكحلا ةحلصم نم سيلف

 ال مالسإلا نكلو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا » قيرط نع اهنم ئطاخلا
 حلاصل ةيلامسأرلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا لمعت امك ماكحلا ةحلصمل لمعي

 مالسإلا لمعي امنإ- ! ةيرحلا ةيحرسم - ةفيرطلا ةيحرسملا لك مغر ةيلامسأرلا
 ؛ طسقلاب مهلك سانلا موقيلو « سانلا لك ةيادهل لزن هنأل . سانلا لك ةحلصمل

 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل »

 « ٣ » « طسقلاب

 ال - ماكحلل حصنلا هيجوت نأش ىف ملسو هيلع هتلا یلص هتلا لوسر ددشی لب

 رثكأ ف ةيطارقميدلا عمنصت امك بسحف ىأرلا ءادبإ لجأ نم ىأرلا ءادبإ درحم

 لع مھورطأت یتح هديب یسفن یذلاو ال » : ملسو هيلع هتلا یلص لوقیف - اهلاوحأ
 « ٤ »« أرطأ قحلا

 رئاج مامإ ىلإ ماق لجرو«ةزمح ءادهشلا ديس » : ملسو هيلع هتلا ىلص لوقيو
 « 9 » « هلتقف هاهنو هرماف

 نم بوعشلا تلضانو ابستكم اقح ةيطارقميدلا هتلعج ام نأ نيبتي اذكهو

 . ماع فلآ نم رثكأب ةيطارقميدلا لبق هررقو  ابجاو مالسإلا هلعج ٠ هلجأ

 . مالسإلا هررق ءىش لكك .. قمعأو قدصأو لضفأ ةقيرط ىلع هررقو

 [ ٠١ - ۷۸ ] ةدئاملا ةروس «

 ىذمرتلا هاور «
 ] o [ ديدحلا ةروسب «

 یدمرتلاو دواد ونا هاور « ٤
 داسسالا حيحص لاقو مكاحلا هاور ې هت م

 ي چ



 ىلع .ةماتلا ةظفاحملا عم اهلك قوقحلاو تانامضلا هذه ىطعا مالسالا نكلو
 نمو « اعيمج تايلهاجلاو مالسإلا نيب قيرطلا قرفم انهو « ناسنإلا ةيناسنإ
 ! تايطارقميدلا هذه اهنيب

 : انفلسا امك ءادتبا ناسنإلا هتلا مرك دقل
 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو »

 « ۱ » « الیضفت انقلح نمم ریثک ىلع مهانلضفو

 قوقحلا نم هررق ام لكو « فيلاكتلاو ضئارفلا نم مالسإلا هضرف ام لكو
 دارملا ميركتلا نم ءزج ىهو ٠ ناسنإلا « ةيكزت » ىلإ هيف روظنم تابجاولاو
 . ميركتلا كلذ ةمق ىه لب « ناسنإلل

 ف یه - هدابع ىلع ثل اقح اھنوک نع الضف - كیرش نود هدحو هتلا ةدابعف

 نأ ديال هعبطب دہاع افنآ انلق امك ناسنإلاف . ميركتو ناسنالل ةيكزت هتاذ تقولا

 هيجوت نم ىتأي ناسنإو ناسنإ نيب قرافلا امنإ . دبعيال ناسنإ دجويالو « دبعب

 ةدابعلا هجوت نأ قحتسيال فئاز هلإ ىلإ اههيجوت وأ « حلا هلا ىلإ ةدايعلا

 . هيلإ
 لفسأ وهو « قحلا هتل ا دباع نوکی نیح هتالاح مرکاو هتالاح یلعا ف ناسنإلاو

 ىتلا « ةاعدملا ةهلآلا نم هلا ريغ ةدابع ىلإ هللا ةدابع نم سكتني نيح نيلفاس

 حبصي لب « ىعت ال ىتلا ةبادلاك حبصيف « ةمركملا هتيناسنإ نم ناسنإلاب طبهت
 : لضأو اوسأ

 ناذآ مهلو ‹ اهب نورصيبي ال نيعأ مهلو ؛ اهب نوهقفي ال بولق مهل »
 « ۲ » « لضا مه لب ٠ ماعنألاك كئلوأ . اهب نوعمسيال

 اقح مالسإلا اهضرفي ىتلا ةيبوبرلاو ةيهولألاب هدارفإو « دحاولا هتلا ةدابعف
 ايندلا ف حالفو  ميركتو ناسنإلل ةعفر هتاذ تقولا ف ىه ٠ ىلاعت تل اصلاخ

 : نييلع ىلإ ناسنإلا عفرت ةيكزتو « ءاوس ةرخآلاو
 اورفك نيذلاو . رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا ىلو هللا »

 « ۳ » « تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا مهؤايلوا

 ف هلثم نمک سانلا ف هب یشمب ارون هل انلعجو هانییحأف اتیم ناک نم وا »

 ١ ١ « ءارسإلا ةروس ] ۷١ [

 ةرقبلا ةروس « ۲ ۾ ] ۲٣۲۷ [

44 



 «»١٠« ؟ اهنم جراخب سيل تاملظلا
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ « رسخ ىفل ناسنالا نإ « رصعلاو ١

 ۰ « ۲ » « رېصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو

 ؛ اعونم ريخلا هنسم اذإو « اعوزج رشلا هسم اذإ « اعوله قلخ ناسنالا نإ »
 « ۲ »۰ ۰۰ نیلصملا الإ

 بولق مالسإلا طبري ةميركلا ةيناسنإلا ماقم ىلإ ناسنالا عفر باب نمف
 مامإلا تابجاو لوا اهيلع ةظفاحملاو ةديقعلا ةنايص لعجيو « هةلاب نينمؤملا
 . ةملسملا ةلودلاو ملسملا

 مالسإلا ىبري كلذك ةميركلا ةيناسنإلا ماقم ىلإ ناسنإلا عفر باب نمو
 نع ىفنتو « كولسلا فظنتو رعاشملا فظنت ىتلا ةلضافلا قالخألا ىلع نيملسملا

 ف هفاظنلا ضرفيف « ناويحلا ىوتسم ىلإ ىدرتلا نع اهنوصتو « اهثبخ سفنلا

 اونسحأف متلتق اذإف « ءىش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ » : اهلك لامعالا

 حريلو هترفش مكدحأ دحيلو « ةنحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو « ةلتقلا
 « ٤ »۲ هتحیبذ

 ءايرلا نم اهرهطي مالسإلاف هللا ىلإ ةهجوم ةدابع رم مألا ناك اذإف

 ضرف دقف ضعبو مهضعب سانلا نيب ىرجت تالماعم رما ناک نإو . قافنلاو

 : ءىش لك ف ةلماكلا ةفاظنلا اهيف مالسإلا

 بلسلاو بهنلاو بصغلاو ةقرسلاو راكتحالاو ابرلا مرح ىلاملا لماعتلا ف
 « © ». لاملا زنكو فرتلاو فرسلا نعل امك « ريجألا لام لكاو ةعيدخلاو شغلاو

 عيرشتلاب رشبلا مايق نم الصا ئشانلا ملظلا مرح ىسايسلا لماعتلا ف
 . لدعلا ىلع موقيال لماعت لك مرح امك « مهسفنأل

 امك « سسجتلاو زمللاو زمغلاو ةميمنلاو ةبيغلا مرح ىعامتجالا للماعتلا ىف

 ةالابملا مدعو هسفنب ناسنإ لك مامتهاو « دساحتلاو ضغابتلاو ةقرفلا ف ضغب

 . ١ ٠٦ نيرخآلاب

 [ ١١١ ] ماعنالا ةروس « » ١
 رصعلا ةروس « ۲ ۰
 ( ۲۲ - ۱۹ ) جراعملا ةروس ء۲ »

 ٤ ٠ باتك ىف « هتحيبذ حريلو ء ناوثعب الصف رظنا ٠ لوسرلا نم تاسبق «
 »  » ۵مخضتلا ىف ةيلامسارلا تاودإ ىه اهلك هذه .

 ةيبرغلا ةايحلا ةمس ىه ةريخألا هده ٠ 1 ١
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 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا » « ١ »« مهتم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل نم »

 مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم » . « ۲ « اضعب هضعب دشي
 ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لشمك
 . « ۳ «« رهسلاو

 ةشحافلا لإ ىدؤيام مرحو اهعاونا عيمجب ةشحافلا مرح ىسنجلا لماعتلا ف

 . بجوم ريغب طالتخا وأ ةعالخ وأ رسكت وأ جربت وا ةولخ نم

 .. ناسنإلاب قئاللا وه اذهو .. قالخا كانه ء ىش لك ف
 ىلع هكولسو هرعاشم فظنيو « وحنلا اذه ىلع ناسنإلا مالسإلا مركي نيحو

 اهناكم ف نوكتف ؛ تانامضو قوقح نم هاطعا ام هيطعي هنإف  ةروصلا هذه

 ةيطارقميدلا هعنصت ىذلاك ال « ميركتلل اديكوتو « ميركتلل ةلمكت « ىعيبطلا

 ف هلك ناسنإلا رمدت اهنكلو قوقحلاو تانامضلا لعفلاب ىطعت ىتلا ٠ ةيلاربيللا

 ! فاطملا ةياهن
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 .. مالسإلا رظن ف ةيطارقميدلا ىه هدهو « مالسالا وه اذه

 نأب لوقلا ىلإ ليبسالو ! ةيطارقميدلاب مالسإلا جزم ىلإ ليبس الف مث نمو
 درجمل « هرياسي وا ىطارقميدلا ماظنلا لبقتي هنا وا ! ىطارقميد ماظن مالسإلا

 ! طاقنلا ضعب ف ضراع هبش دوجو
 تانامضلاو قوقحلا ف مالسإلاو ةيطارقميدلا نيب ضراعلا ءاقتلالا اذه نإ

 : نيتمهم نيتقيقح انيسني نأ زوجيال ىروشلا ادبم فو
 ماظنلا نرقن نا - ةيديقعلا ةهجولا نم - انل ىغبنيال هنا : ىلوألا ةقيقحلا

 ىلإ هتبسنب ىنابرلا ماظنلا دنس لواحن نأ نع الضف « ىلهاج ماظن ىلإ ىنابرلا

 لمحي هتإ لوقن نأب ىنابرلا ماظنلا حدتمن اننأ روصتن نأ وأ « ىلهاجلا ماظنلا .
 ! ىلهاجلا ماظنلا مم ءاقتلا طقن

 نأ دقنعن انلعجتو « سحن نأ نود اتماهفا ىلإ سدنت ةيلخادلا ةميزهلا اهنإ
 اننأ دقتعن انلعجت امك ! هريربتو هنع نحن انعافد ىلإ ةجاح ف ىنابرلا ماظنلا

 ىوتحت ىتلا لئاضفلا ىلع ىوتحي هنإ سانلل لوقن نأب ىنابرلا ماظنلا حدتمن
 ! مويلا ةدئاسلا مظنلا اهيلع

 ١ ١ ١» ىنارطلاو مكاجلا هاور .

  » ۲ناخيشلا هاور .

 »  » ۲هيلع قفتم .
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 ىذلا « بلغتملا رفاظلا برغلا ةهجاوم ف نيملسملا تباصأ ىتلا ةميزهلا اهنإ
 انسفنأ ف نوقثاو اننأ ول انسوفن ف دجوتل تناكامو . مالسإلا دالب ىلع بلغ

 : هللا انهجو امك ناميإلاب نولعتسم

 « ١ ,« نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحتالو اونهتالو »

 نورقلا ف نيملسملا باصأ ىذلا ءاوخلا نم ةقيقحلا ف تأشن ىتلا ةميزهلا

 ماما ةيركسعلا ةميزهلا تءاج املف .. مالسإلا ةقيقح نم ءاوخلا .. ةريخألا

 . قامعألا نم مهتزهو نيموزهملا ترهب ىتلا ةيضاقلا ةبرضلاك تناك برغلا
 نم ىلخادلا ءاوخلا كلذ الول - ةيركسعلا ةميزهلا مغر - اورهبنيل اوناكامو

 « ۲ » مالسالا ةقيقح

 ىأ ىف ةيلهاجلا ىلإ مالسإلا نرقن نأ ةيديقعلا ةهجولا نم انل ىغبنيال هنإ

 : لزنملا هباتك ف هللا لاق امك انلق اذإ الإ « اهروص نم ةروص

 « ٣ » « نونقوي موقلامكح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ »

 انيسني نأ زوجيال طاقنلا ضعب ف ضراعلا هبشلا اذه نأ : ةيناثلا ةقيقحلاو
 فلتخت مالسإلا اهيلع موقي ىتلا ةدعاقلا نإ . ةدعاقلا ف مخضلا قرافلا
 . ةيطارقميدلا اهيلع موقت ىتلا ةدعاقلا نع ًايرذج افالتخا

 ىلع اناونع هتلا ةعيرش مكحتو ٠ كيرش نود هدحو هلا دبعي مالسإلا ف
 مكحتو « هلا ريغ دبعي ةيطارقميدلا فو . عقاولا ملاع ف هل اقبقحتو ٠ ديحوتلا
 . عقاولا ملاع ىف اهل اديكوتو هتلا ريغ ةدابع ىلع اناونع رشبلا عئارش

 فوءميوقت نسحا ف هتيناسنإب ظفتحيل ناسنإلا ىكزي مالسإلا فو
 . نيلفاس لفسا طبهيف ناسنإلا سكني ةيطارقميدلا

 ايأ طاقنلا ضعب ف ضراعلا ءاقللا ةميق امف . ةدعاقلا ف ةيرهوج قورف كلت

 !؟ طاقنلا كلتل ةيتاذلا ةميقلا تناك

 ىلإ مالسإلا نرقن نأ زوجيال - ةتحبلا ةيخيراتلا ةهجولا نم - انن ىلع

 ىغبني امنإ ! ماع فلأ نم رثكأب ةيطارقميدلا كلت ىلع قباس وهو ةيطارقميدلا
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 ٠١١ نارمع ىلا ةروس ] ۱۳۹ [,

 اعلا ف ةمادملا بهادملا راشتنا تابسأ نع اشدخت اك « رصاعملا اعقاو» باتك ف راہنالا اذه باسا نع اشد )۲

 . یالسإالا

 .[ °° ]7 ةدئاملا ةروس « ٣



 نم هباشملا ضعب لمحت ىتلا ىه ةيطارقميدلا نإ,لوقن نأ - ! اندرا نإ -
 نم هباشم لمحي ىذلا وه مالسإلا نأ ال « طاقنلا ضعب ىف مالسإلا
 ! خيراتلا فرع ىف قباسلاب قحلي ىذلا وه قحاللاف .. ةيطارقميدلا
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 ف نوعودخم نوصلخم ةاعدو نوركفمو باتك ىمالسالا ملاعلا فو

 . رورش نم اهيف ام كرتنو ربخ نم اهيف ام ذخأن نولوقي . ةيطارقميدلا
 ىقلخلا للحتلا عيبن الو داحلإلا عيبن الو . هلا لزنأ امب اهديقن نولوقي

 ! ةيسنجلا ىضوفلاو
 !! مالسإلا نوكتس امنإ .. ةيطارقميدلا نوكت نل نذإ اهنإ

 ةطلس بعشلا ىلوت اهنإ . بعشلا ةطساوب بعشلا مكح ىه ةيطارقميدلا نإ
 ىتلا ةيطارقميدلا ىه نوكت نلف ديق ىأب ديق وأ رمألا اذه ىغلا اذإف . عيرشتلا
 . مسالا اذهب مويلا موقت

 نوكيالو « هللا لزنا امب مكحن نا دیر : مهل اولوق ! نييطارقميدلا اولاساو
 الو ةنسوأ باتك نم صن هيف سيل اميف الإ نيناوقلا عضو قح هيلثمم الو بعشلل
 ! نيملسملا ءاملع نم عامجإ

 ىنازلا ف هلا مكحو « هنيد نع دترملا ف هلا مكح ذفنن نا ديرن : مهل اولوق
 .. رمخلا براشو قراسلاو

 ىلع ىرعلا عنمنو«جربتلا عنمنو « باجحلاب ةأرملا مزل نأ ديرن : مهل اولوق
 ! نييطارقعد نوكن نأ هتاذ تقولا ىف ديرنو . تاقرطلا ىو يطاوشلا

 ! نولوقی اذام اورظناو مهولاسا

 ىفف .. اهقرعن ىتلا ةيطارقميدلا تسيل هذه نإ : روفلا ىلع نولوقيس
 هديري ام ريغب اهنم ءىش ف نومزتليال رومألا عيمج ف سانلا عرشي ةيطارقميدلا
 مه نييلامسارلا نأ انفلسأ امك ةقيقحلا تناك نإو ! لقألا ىلع ايرظن ) بعشلا

 ( ! راتسلا ءارو نم نوعرشي نيذلا

 نمف ! دارفألل« ةيصخشلا ةيرحلا » ف لخدتت ال ةيطارقميدلا نإ نولوقيس
 . رح وهف ةليلخ وإ ةقيدص ذختي نأ ءاش نمو ! رح وهف هنيد نع دتري نأ ءاش
 تءاش نمو ! ةرح ىيهف اهيقاس وأ اهرهظ وآ اهردص نع فشكت نأ تءاش نمو

 ! جوزلا كتشي ملام ةرح ىهف اهجوز نوخت نأ
 ! ةيطارقميدلا ريغ مسا .. نوديرت ال رخأ مسا نع اوثحيا : نولوقيس
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 مساب هديرن ىذلا انماظن ةيمست ىلع نحن صن اذاملف كلذك ناك اذإف

 !؟ مالسإلا هيمسن ال ذال !؟ ةيطارقميدلا
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 - ملسملا - مكاحلا مزتلي نأ ديرن امنإ : ننصلخم سانلا ضعب لؤقيو

 نا ديرن ىذلا ةيطارقميدلا بل وه اذهو .. صن هيف سيل اميف بعشلا یارب
 ! ماكحلا نايغط عنمنل ١ ىمالسإلا مكحلا هب معطن

 مالسإلا ف ىروشلا لوح مئاقلا ىهقفلا فالخلا ف لخدن نأ انه ديرنامو

 .. باتكلا عوضوم نع انب جرخي اذهف .. ةمزلم ريغ مآ رمألا ىلول ةمزلم ىه لهو

 ىروشلاب مزلب صنلاف .. صن هيف سيل یداهتجا رمآ اذه نإ طقف لوقن امنإ

 فلتخا كلذلو . ةمزلم ريغ وا ةمزلم ىروشلا نإ لوقي صن دجويال نكلو . اهتاذ
 .. ءاهقفلا

 ‹ هيف رظني نآ نيملسملا لايجأ نم ليج ىا قح نمف ايداهتجا رمألا مادامو

 ذئدنعف « مالسإلا قيبطت ف نيداج نوكن مويف .. هيف ةحلصملا هجو ف رظنيو
 ةمئاقلا فورظلا ءوض ىلع نوررقيو « رمألا ف نورظنيو ةمألا ءاملع عمتجي

 مزتلتو .. ةمزلم ريغ وأ ةمزلم ىروشلا لعج ىضتقت ةحلصملا تناك نإ اهتقو
 ةحلصلما نأ ةمألا ءاملع ىأر اذإف « نودهتجملا اهؤاملع هاريامب اهماكحو ةمألا

 . رومألا ءايارأل امزلم داهتجالا اذه ناك ىروشلا ةجيتنب مكاحلا مازتلاب ققحتت

 ماظنلا ف هبكرنل مالسإلا نع ةيبنجأ ةلآ نم « اسرت » ريعتسن نأ امأ

 نإ . ديدسلا ريكفتلا وه اذه سيلف « ديفمو حلاص هنأ اننظ درجمل ىمالسإلا

 ماظنلا لخاد نم ققحتت مهحلاصمو نيملسملا تاجاحو . لماكتم ماظن مالسإلا

 مت ء هللا لزنآ امب نيمزتلم « اقح نيملسم نوکن نأ الو مزعنلف . هجراخ نم ال
 : لولحلا نم انيلع هم هللا حتفيام كلذ دعب رظننل

 . « ١١ ١ نينسحملا عمل هللا نإو « انلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو
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 تسيلا : نولوقيف مالسإلا دالب ف مئاقلا نايغطلاو ىغبلا ىلإ سانا رظنيو
 ! نونمآ نحنو سفنتن نأ ميطتسن لقألا ىلع ؟ ىغبلا اذه نم اريخ ةيطارقميدلا

 نأ نود لتقي نم لتقيو « بذعي نم بذعيو ‹ لقتعي نم لقتعيف مكاح ءیجيال

 » ١ ٠ تونكنعلا ةروس ] ١١ [



 انذختا اننأ ولف ‹ یطارقمید ماظن دوجو مدع ببسب هتضراعم ىلع دحأ ور

 . ماكحلا نايغط نم انما - هللا ةعيرش ميكحت عم - ةيطارقمي

 ف ةمئاقلا ةيطارقميدلا مظنلا ىفف .. ةلهو لوأل اهيجو لوقلا اذه ودبيو
 ‹ فولألا تارشعب سانلا نولقتعيالو « ةروصلا هذهب ماكحلا ىغطيال برب

 « راوسألا لخاد بيذمعتلاب ادحأ نولتقيالو « نوجسلا ف مهنوبذعي'
 .. ىمالسإلا ملاعلا ف ناكم نم رثكأ ف نوملسملا ةاعدلا هل ضرعتا

 اهيلع ودبت ىتلا ةهاجولا هذهب ىدبتال اهيف رظنلا انمعنا اذإ ةيضقلا نكلو
 . ىلوألا ةله

 هسفن ءاقلت نم لمعي - ىنابرلا ماظنلا ىتح - ضرألا ف ماظن دجوي الف
 صرمحي نأ نود سانلل تانامضلا ىطعي وأ ٠ هتسارح ىلع رشبلا مايق ن

 . تانامضلا هذهب كسمتلا ىلع سا
 تاذ نم اهقبطيو هتايط ف هتانامض لمحي ايلآ اماظن تسيل ةيطارقميدلاو
 . قيبطتلاب نوموقي نيذلا رشبلا ىلع دمتعت - ماظن لكك - ىه امنإ ! هس

 هنإ . اهتانامضب عتمتتو اهقبطت ىتلا اهدالب ف ةيطارقميدلا خيرات ىلإ رظناو
 انرشا امك - تانامضلا ىطعا ىذلاو ! ءامدو تاروثو رمتسم لاضن خير

 ناك امنإ ‹ اهتاذ ف ةيطارقميدلا وه نكي مل - لصفلا اذه ىف ةرم نم رث
 ليبس ف اياحضلاو تايحضتلا هلمحتو « ملظلا ىلع هتروثو بعشلا لاس
 . تانامضو قوقح نم لانام بعشلا لان لاضنلا اذهبو . هقوقح ىلع لوصح

 هجتت ملو لضانت مل دالب ف ةيطارقميدلا قيبطت لواحف نآلا لاعت نكلو
 ةيطارقميدلا لعفت اذامف . قوقحلاو تانامضلاو تايرحلا لجا نم لاضن
 ؟ مهتانامض مهيطعتو مهقوقح مهل نوصت له !؟ سال

 لصفي نأ ىغبني امنإ ؛ سبليو ازهاج ىرتشي ابوث تسيل ةيطارقميدلا نإ
 ! ةيرجتلا ةرمث ىطعت ىتلا « ةاناعملا » نم دبال ! هسبال دق ىلع اليص

 لشرشت ناك « ۱۹۱۹ ماع « ١ »« ةينطولا » مهتروث نويرصملا راث نيح
 ف ةروثلا رابخأ تعاجف  ايناطيرب ف ذئموي ةمئاقلا نيظفاحملا ةرازو ىف اري:

 نوديري : هل اولاق ( نييرصملا ىنعي ) ؟ نوديري اذام : لشرشت لاسف فحص
 Give €1 ۾ اهر اهب نوهلتي ةبعل مهوطعأ : لشرشت لاقف ! انالربو اروتس

 هس ولاو ةيملا و لصف رطبا ةسطو هروت فا اهوح لولعر اھس ںکلو اش ف ةيماللسإإ هروت تاک

 . ( ١ رصاعملا ابعفاو » تاتك ف ١ فارعالا راتآ» لصف رطناو تاتكلا ل
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withسرطغتملا رخاسلا ةيهادلا كلذ نم ةقداص ةملك تناكو ا0 ماهر  

 . ثيبخلا

 ةفيزملا تاأيطارقميدلا كلت لحم تلح ىتلا ةينايغطلا مظنلا نإ لوقأ تسلو

 فولالا تارشع لقتعي ىذلا نايغطلاف ' الك ةرم فلاو ' الك ! اهنم ريخ ىه
 تامكاحم لل لتقي نم مهنم لتقيو ٠ ةيرشبلا هتفرع بيذعت عشبأ مهبذعيو

 . هيف رخال صلاخ رش وه ٠ بيذعتلاب راوسألا لخاد وأ ةيروص

 ! مالسإلا وه اإ .. ةطارقيدلا وه سيل ليدبلا نإ طقف لوقأ ىنكلو

 ىلإو ٠ تايحضتو ليوط داهج ىلإ جاتحت مويلا مالسإلا ىلإ ةدوعلا تناك اذإف

 نم اليج ىبرت ةداج ةيبرتو ١ تايحضتو داهجبالإ - اهنمرتخلا بناجلا ف -

 ةبعل لظتسفالإو . اندالب ف ةيطارقميدلا مساب ثدحي ناك ىذلا ظيلغلا فييزتلا

 . ثيبخلا كلذ لاق امك سانلا اهب ىهلتي

 ف تايحضتلاو داهجلا نم دبالو نيتلاحلا ف ةيبرتلا نم دبال ناك اذإف

 ىذلا ريخلا « ىقيقحلا ريخلا ليبس ىف دهجلا نوكي نا ىلوألا سيلفا  نيتلاحلا
 ايندلا ريخ وهو « ءاعمج ةيرشبلا ىلع دوعي امنإ مهدحو نيملسملا ىلع دوعيال

 !؟ تقولا تاذ ىف ةرخآلاو

 لمحي وهو « ملاظملاب ءىلم ىمالسإلا ىسايسلا غيراتلا نإ « لوقي نا لئاقلو
 . مالسالا مسا

 !؟ ديدحتلا هجو ىلع هببسام نكلو
 تتكس اذاملو ؛ ةيمالسإلا ةمألا تناك نيا نكلو .. معن .. ماكحلا نم ملظ

 هللا ىلص اهدئاقو اهميعز اهرمأ امك ارطأ قحلا ىلع اهماكح رطأت ملو « ملظلا ىلع

 ؟ ملسو هيلع

 .. مالسإلا اهررق ىتلا اهتابجاوو اهقوقح ىف اطيرفت ملظلل تمانتسا اهنإ
 نوطرسفملا ناك مالسإلا نم الدب ةمكاحلا ىه ةيطارقميدلا تناك ولفأ

 !؟ نوطرفيال
 !؟ ةيطارقميدلا ىلع ظفاحتس تناك مالسإلا تعيض ىتلا ةمألا لهو
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 .. مالسإلا ةقيقح ىلع ديدج نم ىبرت نأ جاتحت ةمألا هذه نأ ةيضقلا ن

 . ميقتسيالو اهلاح حلصنيال كلذ ر

 ةيطارقميدلا راوشم نأو « ليوط راوشم مالسإلا راوشم نأ ىري ناك نم
 ىلإ اهليبس ف اهتاذ تايطارقميدلا نإ هل لوقن نحنف « رسياو هنم ر
 . ماظنلا لصا ف مئاق فارحناو جوع نم اهتايط ف لمحت امب « رايب
 .. مالسإلا ىقبيسب

 .. قحلا نيد هنأل ىقببس

 .. هظفحب لفكت هللا نأل.

 ديعبلا اهلالض نم اهلك ةيرشبلا ذقني نأ نكمي ىذلا ديحولا ءىشلا وه هنأل
 . هيف تجل ی

 وه هللاو « ابلعلا ىه هللا ةملك نوكتل نودهاجي نيدلا اذهب نينمؤم كانه نأل

 : نیکمتلاب مهدعو ی

 امك ضرألا ف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ١

 نم مهنلدبيلو ‹ مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو ‹ مهلبق نم نيذلا فلخل

 N vu» ایش یب نوکرشیال یننودبعی < انمأ مهفوخ

 ٠ رونلا ةروس ] 9١ [
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 ةيلرملا ةيداملا : ردوا
 ةي اتلا ةيداملا ؛ اات

 سضلاو غلا سب یرا کرا زا : اا
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 سانلا نم ريثك نهذ ىلإ ردابتي امك اتحب ايداصتقا ابهذم ةيعويتلا تسي
 ددحم ىداصتقا بهذم كش الو اهل ناك نإو « ةيعويشلا ةظفل نوعمسي

  كلذك ةيهولألا ةيضقلو ناسنالاو ةايحلاو نوكلل لماش روصت ىه امنإ « زي

 ىرخأ ةهج نم اهنإ مث . ىداصتقالا بهذملا قثبني لماشلا روصتلا اذه

 لصف نکمیال كباشتم طبارتم یرکفو یسایسو یعامتجاو یداصتقا ب
 . ضعب نع هس

 لماشلا روصتلا نع اديعب هدحو ىداصتقالا بهذملا لزع نكمي الف مث نمو

 ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا نع اديعب وأ « هنع قثبني ى
 . هل ةبحاس

 عاضوألاو ليصألا لصألا وه هدحو ىداصتقالا عضولا ناك ءاوسو

 لوقت امك هل ساكعنا درجم هل ةبحاصملا ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيساي

 ةليصاأ ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا تناك مأ « ةيعويشلا ةيرل

 . نحن معزن امك ىداصتقالا عضولا ةلاصأك لماشلا روصتلا نع اهرودس

 نع هلزعو ٠ هدحو ىداصتقالا بهذملا لصف نكميال تالاحلا عيمج ىفف

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا عاضوألا نع الو . هنع قثبنا ىذلا لماشلا روص

 عاضوأ ىلع الو « رخآ.روصت ىلع هبيكرت نكميال هنأ امك « هل ةبحاصملا ةيركن

 نم وه امنإ ةيعويشلاب اصاخ اذه سيلو . ةرياغم ةيركفو ةيعامتجاو ةيسا

 . روصتلا كلذ نع ةئشان عاضوأ لكو « روصت لك ةعب
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 ةروص الإ هنع قثبني نأ نكميال دحاولا روصتلا نأ اذه ىنعم سيلو
 . تاليصفتلاو تامسلا ةددحم ةدحاو ةيركفو ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا

 هينعن ىذلا نكلو . حيحص ريغ كلذ نأ ةشقانملاو ضرعلا ءانثآ ف ىرن فوسف

 ىعامتجالا ىسايسلا ىداصتقالا بهذملا نيب طبرت ةماع تاهاجتا كانه نأ
 ةماعلا تاهاجتالا هذه نأو . بهذملا كلذ هنع قثبني ىذلا روصتلا نيبو ىركفلا

 ةيداصتقالا ةيسايسلا ةيعامتجالا روصلا نم ةروص لك ىف دجوت نأ دبال
 ف اهنيب اميف تفلتخا نإو ‹ روصتلا كلذ نع قثبنت نأ نكمي ىتلا ةيركفلا
 . ةصاخلا تامسلاو تاليصفتلا ف وأ ةجردلا

 روصت وه ناسنالاو ةايحلاو نوكلاو ةيهولألل ىعويشلا روصتلا نأ ىهيدبو

 نومسيو « ةيلدجلا ةيداملا » ةماعلا مهتيرظن نومسب مهف .. تحب ىدام

 : مهلاوقأ نمو « خيراتلل ىداملا ررسفتلا » خيراتلل مهريسفت

 . ةدام نوكلاو . هلإ ال
 . هتيدام ىف رصحنت ملاعلا ةدحو
 . ركفلا ىلع دوجولا ف ةقباس ةداملا

 ةداملا نوكتال تقو كانه سيلو « هيف ةدوجوم ةداملا نكت مل تقو كانه نكي مل

 .. هيف ةدوجوم

 . ةداملا جاتن ناسنإلا
 خلا .. ةدام غامدلاو غامدلا جاتن ركفلا
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 ةيداملا ىه ةيسيئر ةثالث رومأ نع ملكتن نأ دبالف ةيعويشلا نع ملكتن نيحو
 عاضوألا عم ىعويشلا ىداصتقالا بهذملاوءةيخيراتلا ةيداملاوءةيلدجلا
 . هل ةبحاصملا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ةفصب نييعويشلا وأ - سكرام نأ ىلإ ديهمتلا اذه ف ريشن نأ بحن انكلو
 هتمق مهنأ قحلا امنإو . ىداملا هاجتالا اوعدتبا نيذلا مه اوسيل - ةماع

 . هاهتنمو

 دوجولا وأ ةيرشبلا ةايحلل اريسفت « ةيلدجلا » اوعدتبا نيذلا مه اوسيلو

 وأ « ةيداملا ةيلدجلا » امنإ « ةيرشبلا ةايحلاو ىداملا نوكلا هيف امب ةماع
 . صاخلا مهعادتبا ربتعت نأ نكمي ىتلا ىه « ةيلدجلا ةيداملا »

 لقن مل نإ ةيبوروألا ةضهنلا مدق ةيبوروألا ةايحلا ف ميدق ىداملا هاجتالا

1° 



 ةميدقلا ةيقيرغإلا ةفسلفلا تاهاجتا ضعب ىف كلذ نم قمعأ اروذج هل ن
 امك ةيبوروألا ةضهنلا تماق دقو .. ةيحيسملا لبق ةينامورلا ةايحلا تاهاجتا

 ةيقيرغإلا لوصألا ىلإ تعجر اهتأ امك .. نيدلل داعم ساسأ ىلع انيب نأ قبس
 ةخلسنم تناك ىتلا ةيحيسملا ةينيدلا لوصألا نم الدب « اهنم دمتست ةينامورل

 ىلع نيتنثا نيتيحان نم ابوروأ ف ريكفتلا هاجتا بلقنا ةضهنلا تماق نيحو
 ةيحيسملا ةرتف ف ىبوروألا ركفلا ناك دقف . ىرخألا دضعت امهاتلك « لقأل

 نع فيرحت نم اهيف عقو امع رظنلا فرصب - ةينيد لوصأ ىلع امئاق ةيسنكل
 مث ؛ ىنابرلا ىحولاو هتلا وه - مهسح ىف - اهردصم نآ ىأ - حيحصلا لصأل

 ‹ كانه ىقيقحلا صالخلا نا ساسا ىلع ةرخآلا ىلإ اهجتم ناك ركفلا اذه ن
 نم « ايناسنإ » ناك دقف ةضهنلا ركف اما .. ايندلا ةايحلا ف صالخ ال هنا

 لوغشم هنأ ىنعمبال ىناسنإ . ىرخأ ةهج نم ايندلا ةايحلا ىلإ اهجومو « ةهج

 ةميركلا هتروص ىف نوكب نأ ىغبني امك « ناسنإلاب » وأءةيناسنإلا ايلعلا ميقلا

 نآ ىغبني ىذلا وه - تلا سيلو - ناسنإلا نأ ىنعمب نكلو « هتيناسنإب ةقئالل
 مجرملا وه - ىنابرلا ىحولا ال - ىناسنإلا ركفلا ناو « ةفرعملا ردصم نوك

 هتاذ تقولا فو . اهتابلطتمو هتايح رومأ ىلإ رظنلا ف ناسنإلا هبلإ مجري ىذل

 ةرخآلا ىلإ ال اهتايضتقمو ايندلا ةايحلا ف رظنلا ىلإ اهجوم ركفلا اذه نا

 : ةضهنلا رصع نع ثربويار لوقي
 هتضراعمبو ةقلطملا هتيصخشب هيف ناسنإلا روعشب رصعلا كلذ زاتماو ١

 تلعا دقو .. هل انطو هلك ملاعلا رابتعا ف اديعب اطوش هباهذو « اهيوذو ةطلسل
 ريكفتلا ةقيرط كلذ ف ةفلاخم ةيويندلا ةايحلاو ةيناسنإلا ةعيبطلا نأش ةضهنل
 ةساردل مهسفنا اوصصخ نيذلا ءاملعلا ىمسي كلذلو .. ىطسولا نورقلا ل
 ام ريخ نم ناكو ... « نييناسنإلا » ءامدقلا دنع مولعلاو نامورلاو نانويلا باد
 ناسنإلا نأب لئاقلا ىارلا ىنعأ « ةيدرفلا ومن » نويناسنإلا ءالؤه هثدح

 ةيدوبع رصع ىل لمهأ دق ناك ىأر وهو . هسفنل هسفنب ركفي نأ ىغہنب
 « ١ , لقعل

NY ص توریب یبرعلا باتکلا راد ۔ سیما دمجم ةمجرت ٠١١ ةفسلفلا ءى دابه باتك ٠ ٠ Nw 
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 : اهنونقو ةيناسنالا ةكرحلا نع نوتنيرب نيرج لوقيو
 رصع نأ املاطو « ةينيد اروصع عقاولا ف ىطسولا روصعلا تناك املاط هنإ »

 « ةقدنزلا لقن مل نإ ةينيداللا ةينثولا ىلإ ةدوعلا ةلواحم لقألا ىلع ىنعي ةضهنلا

 ةيرحب عتمتيف ةضهنلا رصع نف اما « ةسينكلاب طبتري ىطسولا روصعلا نف نإف
 « ١ » « .. ةيميهوب

 نم ةدحاو ةعفد زفقي مل ةيداملا ىلإ هجتملا « نيدلا نم خلسنملا هاجتالا اذه
 دحاو قيرط ىف هفده وحن ماقتسا الو ‹ ةينيداللا ةيداملا ىلإ ةينيدلا ةيناحورلا

 هللا نع دعبيو « رثكأ ةيداملا ىلإ هجتي ةزفق لك ف ناك هنكلو . تابذبذلا نم لاخ

 ف ادعبم ىضميو اهنم صلختي ام ناعرس ةتقؤم ة وع ىهف داع نإو « رثكآ

 ءدب ىذ ئداب نيدلا نع ةفسلفلا تلصفنا دقف . نيدلا نع خلسنملا قيرطلا

 ةقلعتملا بيغلا رومأ ىلع نوقلطي اوناك امك « ةعيبطلا ءارو » اميف ثحبلا تذبن٠
 ىحولاو « قلخلا اذه نم ةياغلاو « نوكلا اذهل هقلخو ىلاعتو هناحبس هللا

 صالخلا لجا نم ناسنإلا اهعبتي نا ىغبني ىتلا ةينيدلا ميقلل نمضتملا ىنابرلا
 ناسنإلاو« ىداملا نوكلاو « ةعيبطلا » ةسارد ىلإ ةفسلفلا تهجتاو . ةرخآلا ىف

 ةنيعم ةياغل تلا هقلخ دق انئاك هفصوب ال « ةعيبطلا ف ادوجوم انئاك هرابتعاب
 لماوعلا دحأ ةضهنلا ءدب ذنم ثدح ىذلا ىملعلا مدقتلا ناكو . هيدؤي فدهو

 بهذملا لالخ نم هاجتالا كلذ ىبوروألا ركفلا هاجتا ىلع تدعاس ىتلا ةماهلا

 . ىبيرجتلاو ىلقعلا

 : ىلقعلا بهذملا نع نوتنيرب لوقي
 ةهجولا نموءنوكلا نم ةعيبطلا قوفامو تلا ةلازإ ىلإ هجتي ىلقعلا بهذم اف »

 بيلاساألل عرابلا مادختسالا دايدزاو ةيملعلا ةفرعملا ومن نإف ةبخيراتلا

 « ۲ ».. نوكلا وحن ىلقعلا مضولا ومن عم ةدشب طبترب ةيملعلا

 : ىبيرجتلا بهذملا نع ىهبلا دمحم روتكدلا لوقيو

 ةبرجتلاب الإ نوكيال اهب هتفرعمو ةينوكلا قئاقحلل ناسنالا ليصحت نإ »
 ةفرهعملا ردصم وه هريغ ال دهاشملا سحلا نأ كلذ ىنعمو « اهدحو ةيسحلا

 ةفرعملا عازتنا اما . ءايشألا قئاقح نمكت ىسحلا ملاعلا ىفف . ةينيقيلا ةيقيقحلا

 قباسلا ردصملا ٠ ۲ ٠

1۲ 



 رمأف « لاجملا اذه ف ةلعلا نع ثحبلاو « ةيسحلا ةيعيبطلا رهاوظلا ءارو |

 ةقيقحلا عباط هل دوجو نع ةركف لك وأ ةيرظن لك نوكت اذهلو . ضفري نأ ب
 « ١» ١ ةليحتسم ةركف وأ ةيرظن سحلا ءارو |

 بنجتو هتلا نع دعبلا ف ىبيرجتلا بهذملا عم ىلقعلا بهذملا قفتي اذكهو

 ءارو اميف رظنلا نم الدب « ةعيبطلا » ف رظنلاو « قلخلا نم ةياغلا نع ثح

 . بيغلا ملاع نم الدب سحلا ملاع ف ىأ ةعيبل

 ! قيرطلا ىلع ةعفاد ةوطخ هتايرظنو نتوين ناك مث

 _ىرجي ىتلا « ةعيبطلا نيناوق » مهدنع ىمس ام ضعب نتوين فشتكا دقف
 ىا « ةيببسلا نوناق » مهدنع ىفسي امع فشكو . اهاضتقمب ىداملا نو

 ىف اذه ناك دقو . ةرهاظلا اهبابسأ ىلإ اهدرب ةعيبطلا رهاوظ رسفي ىذلا نونا

 بابسألا ىفن ىأ « ةسوسحملا ريغو ةرهاظلا ريغ بابسألا ىفنل ةعيرذ ابو.
 « ۲ » ةيبي
 : نوتنیرب لوقي
 ىف ةئطاخلا تادقتعملاو تاماهلإلاو تافارخلا هتنب ام لك مدهت ةيببسلا نإ »
 . ةعاسلا عناصب هبشأ نتوين فرع ىف هلإلا » : لوقيف ىضميو .« ملاعلا ١|

 ىلع دش نأ ثبلب مل نوكلا اهب ىنعنو - ةينوكلا ةعاسلا هذه عناص نك
 هذه ىلع لاجرلا امأ . دبألا ىتح لمعت اهلعجي نأ هناكمإبف « دبألا ىلإ اهطا
 هنإو . اهيلع اورجيل هذه ةمخضلا هتلا نم ءازجأك هلإلا مهممص دقف ضرأ

 ةينوكلا ةعاسلا هذه مناص هلإلا ىلإ ةالصلا نم ةدئافوا عاد ةمث سيل نأ ود
 !! « ۲ ,« هلمع نوؤش ف لخدتلا دارا ام اذإ میطتسیال ىذلا « ةمخض

 : : لوقیو
 « ةريرش ةركف هلإلا ةركف اوربتعاو كلذ نم دعبأ ىلإ اوبهذ سانا ةمث نكاو »
 رخف لكب مهسفنأ ىلع اوقلطاو . ةيكيلوثاكلا ةسينكلا هلإ ناك ام اذإ ةصاب

  ةيحيسملا هلإل وأ حيسمل دوجو ةمث سيل نأ نودقتعي مهو . نيدحلملا مس

 ءوجللاب همهف نكمي نيعم ماظن تاذ ةكرحتم ةعومجم الإ سيل نوكلا نإ نولون
 « + »« ةيعيبطلا مولعلا سسأ ىلع ةدمتعملا ةيببسلا

 ١ « ص یبرفلا رامعتسالاپ هتلصو ثیدحلا یمالسالا ركفلا ۲۹۷

 ١ ٠ باتكلا اذه نم « ةينالقعلا ء لصف ف ىبوروالا ركفلا ى اهرودو ةيببسلا نع اتيدح رظنا .
 ' « ص ثيدحلا ركفلا اشنم ٠١١

 ٠١١ قباسلا ردسمملا : |
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 : لادنار لوقیو

 دوجوم ءىش لك ة داملا روص نم قتشن نأ لوقعملاو ىعيبطلا ىلإ برقأل هنإ »

 اهجئاتن ةظحل لك ربتخنو ؛ اهدوجو ىلع نهربت انساوح نم ةساح لك نأل
 نا نم « عاطقنا نود ةوقلا دلوتو ةكرحلا لقنت « ةكرحتم ةلعاف اهارنو  انسفنأب

 هتعيبط نم جرخي نأ عيطتسب ال ىحور نئاكلو ةلوهجم ةوقل ءايشألا نوكت وزعن

 وأ ءىش ىأ لعفي نأ هيلإ بوسنملا رهوجلا مكحب زجعب نئاك ٠ هتاذب وه سيل ام
 !! ۲ ۱ , ءیش یا كرحب نأ

 مساتلا نرقلا ءاج ىتح ةثيثح تاوطخب دحللا ىداملا هاجتالا راس اذكه
 ؛ لقعلاو نيدلا ىلع ةعيبطلا ةدايسب لوقت ىتلا ةيعضولا ةفسلفلا ترهظف « رشع
 لقحلا ف راكفألا ثعبي ىذلاو .. ءىش لك هنع قثبني ىذلا لصألا ىه اهرابتعاو

 « خابرف » و « تموک تسجوأ » اهتفسالف مهأ نم ناکو « یرشبلا

 ف ةرتفلا كلت ف ىبرغلا ركفلل ديجلا هصيخلت ف ىهبلا دمحم روتكدلا ركذيو
 ةفسلفلا هذه نأ « ىبرغلا رامعتسالاب هتلصو ثيدحلا ىمالسالا ركفلا » هباتك

 ثيح نيعم وج ف تماق دق ١ اهتدابع لقن مل نإ ‹ ةعيبطلا ةدايس ىلإ وعدت ىتلا
 تناك ىتلا ةسينكلا ةضراعمل ةفسالفلاو ءاملعلا نم ريثك سوفن ف ةبغرلا تدلوت
 ‹ ةينيدلا ةفرعملا ىهو اهموصخ ةضراعم ف هلغتست ةفرعملا نم اصاخ اعون كلمت
 ؛ ملعلا مسا اهيلع ديدشلا موجهلاب ةفسالفلاو ءاملعلا نم قيرفلا اذه ماقف
 ةفرعملل اردصم اهدحو ةعيبطلا ريدقت ساسا ىلع ةيعضولا ةفسلفلا هذه تماقو

 ىف ةعيبطلا نأ وحنلا اذه ىلع ةعيبطلل اهريدقت ىنعمو » : لوقي مث .. ةينيقيلا

 مسرتو اهب ىحوت ىتلا ىهو « ناسنإلا نهذ ىف ةقيقحلا شقنت ىتلا ىه اهرظن
 نم هيلع ىلميال - اذهل - ناسنإلاو . ناسنإلا لقع نوكت ىتلا ىه .. اهملاعم
 هتاذ نم هيلع ىلميال امك ٠ اهءارو امم هيلع ىلميال ىأ « ةعيبطلا جراخ

 !! ةقيقح سيلو ةقيقحلل عادخ ( ةعيبطلا ءاروام ) نم ىتأي ام ذإ .. ةصاخلا

 !! اضيأ ةقيقح سيلو ةقيقحلل ليختو مهو هسفن نم لقعلا هروصتي ام اذكو
 ! اعادخ ( ةعيبطلا دعب ام ىأ ) ىحو وهو « نيدلا » نوكي كلذ ىلع ءانبو »

 . ةعيبطلا تانئاك نم نئاك هلثمي الو هددحيال ىذلا دوجوملا كلذ ىحو وه

 مهو « ةيلقعلا ةيلاثملا » كلذكو . ةيلك ةعيبطلا هذه نع جراخلا هلا ىحو وه »

 نم هسفن نم ناسنإلا تاروصت ىه ذإ . ىعيبطلا دوجولا اذه ةقيقحب لصتي ال

 ۹٣٠٤ص ۰ ۱ج ثیدحلا لقعلا نيوكت « ۰ ١
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 « ٠ » ١ هلوح رودتو اهيف شيعي ىتلا ةروتنملا ةعيبطلا اهيف مهلتسي نأ ريغ

 ديلو - ةقرعم نم هيف ام ىأ - ةفسلفلا هذه قطنم ىف ناسنالا لقع نإ «

 هنإ .. ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلاو ةئيبلاو ةثارولا ف لثمتت ىتلا ةعيبطلا

 دوجولا عم لعافت نع نكلو « ركفي هنإ . ىسحلا دوجولا وه هقلاخ نكلو ٠ قولخم
 كانه سيل . ةيداملا هتايح وه ربجلاو ديقلا عناصو « ربجم ديقم هنإ . هب طيحملا

 نع ناسنإالل ةقباس ةفرعم كانه تسيل هنأ امك  ىداملا دوجولا ىلع قباس لقع

 » ۲ « » اهسفنتي ىتلا ةيداملا ةيسسحلا هتايحل عابطنا امه

 4 ډپ

 « لجيه » و « هتشيف » اهيلإ قبس دقف ةيلدجلا اما
 روصت نع ثحبلا وه « ىكيتكلايدلا » ىلدجلا ريكفتلا ف لصألا ناك دقو

 قطنملا نأ كلذ . اهرسفيو ةايحلاو نوكلا ف تاضقانتملا دوجوب حمسب یفسلف

 ۴٥۲٣۵1۱٥1٥ یروصلا قطنملا ىمسي ىذلا ) ميدقلا ىنانويلا
 دوجو ىفني (

 نكميال هضيقنو ءىشلا نأ ساسا ىلع هريكفت ميقيو ٠ ةايحلاو نوكلا ف ضقانتلا

 . هضیقن دوجول مطاق یفن هتاذ وه ءیش یا دوجوف .اعمتجي نأ

 رسكفلا ىلإ عجر دق ناك نإو - ةضهنلا رصع ذنم ىبوروألا ركفلا نكلو

 یتح . ةددعتم تالاجم ف هنع ةفلتخم تاتافتلا هل تناك - هنم دمتسي ىقيرغإلا

 ىل لقعلا ة دايس صع - ىداليملا رشع نماثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ناك اذإ

 ىلإ نوريشي ةفسالف ماق - « ريونتلا رصعب » مهدنع ىمسملا ىبوروألا ركفلا

 «هتشيف » مهزربأ نم « هريسفت نولواحيو ةابحلاو نوكلا ف ضقانتلا دوجو

 دمحم روتكدلا لوقي امك - « م٤۱۸۱ - ۱۷۹۲ ,» هتشیف امأف « لجیه »و

 ةدايس معدي ىك ضيقنلا ادبم مدختسا دقف - ركذلا قباسلا هباتك ف ىهبلا

 « لجيه » امأو . « ۳ «ةعيبطلاو نيدلا لباقم ةفرعملل ردصمك للقعلا

 مث  ةهج نم لقعلا ةميق ديكأتل ضيقنلا ادبم مدختسيف « ۱۷۷۰ - ۱۸۳١

 س

 ١ ١ « ۔ ۲۹۸ ص , ةنماتلا ةعبطلا ىبرعلا رامعتسالاب هتلصو ثیدحلا یمالسالا ركفلا ۲۹۹
  » ۲ص قناسلا ردنصملا ۲۹۹

 نأ عقاولاو نيدلاو لقعلا لناقم ةعيبطلا ةدابس تلاق ىتلا ةيداملا ةبعضولا ةفسلملا روهظ لىق اده ناک« ٠ ٣

 ريونتلا مرصع ف تداس ىتلا ةيلقعلا ةفسلملا ىلع ادر تماق ةيعصولا ةفسلملا
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 ربتعي هنآل « ةفرعمللربخأ ردصمك ىحولا ديكأتو « ديدج نم ةيهولالا ةركف معدل
 « ۱ »ر. القع هناحبس هللا

 عماجو ىوعدلا لباقمو ىوعدلا ىه ‹ هب ةصاخ تاحلطصم لجيه مدختساو

 قلطملا لقعلا مسا اهيلع قلطأ ةقلطم ةركف كانه نأ روصتو « اهلباقمو ىوعدلا
 ةقرفتمو ةديقم اهنأل ‹ امامت هرياغت ىهو ةعيبطلا هنع تقثبنا - هدنع هللا وهو -

 عماج ىلإ ديقملا لقعلا وأ ةعيبطلا نم ةركفلا تلقتنا مث . ديقملا لقعلا هدنع ىهو
 ةدودحملا ةعيبطلا ةياهن وه ىذلا درجملا لقعلا وهو هضيقنو ءىشلا هيف ىقتلي
 . اهلباقمو ىوعدلا عماج وهو « اهتياغو

 ةلودلاو نيدلاو نفلا فو « قالخألاو نوناقلا ف لثمتي درجملا لقعلا اذهو
 ميقلا هذه نم ةدحو ىأ ف ققحتي ىذلا درجملا لقعلاف نذإ . ةفسلفلاو ةعامجلاو
 ء هللا وهو قلطملا لقعلا ف ةركفلل عماج : نيلباقتملل عماج ةروكذملا ةلماعلا

 الو قلطملا لقعلا قالطإ هل سيل هنأ كلذ .. ةعيبطلا وهو ديقملا لقعلا ف ةركفللو

 لقعلل ةبسنلاب دييقتو ةعيبطلا ىلإ ةبسنلاب قالطإ هيف لب « ةعيبطلا لقع ديدحت
 « ۲ » ىوعدلا لباقمو ىوعدلا عماج ربتعي اذلو قلطملا

 ةيداملاو « لجيه نم اهذخا ىتلا ةيلدجلا دعب سكرام ركفل ثلاثلا مبنملا امآو

 . روطتلا ةيرظذنو نوراد وهف تموك نم اهذخآ ىتلا

 ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت اهنإ اهنع لوقيو ةعيبطلا هلؤي نوراد ءاج
 روطتلا نأو . ةيناويحلا روطتلا ةلسلس ةياهن وه ناسنإلا نأ دكؤيو . قلخلا
 نئاكلا نم اهب جردت مث « ةرم لوأ ةتيملا ةداملا ف ةايحلا اشنأ ىذلا - هتاذ

 القتسم متي هنأو « ةتحب ةيدام بابسا ةجيتن وه - ناسنإلا ىلإ ةيلخلا ديحولا
 الو اهيلع جورخلا ىحلا نئاكلا كلميال ةيمتح ةروصبو ‹ ىحلا نئاكلا ةدارإ نع

 . اهقيرط ف فوقولا الو اهتضراعم
# ¥ 

 ۳ !؟ هيلإ قبسي مل سکرام رکف نم یقب اذام

 ةرصاعملاو ةقباسلا راكفألل ميمجتلا درجم وه سكرام لمع نكي ملف كلذ عمو
 لك لمشت- ةيلوألا اهرداصم تناك ايأ - ةلماكتم ةطبارتم ةفسلف ًاشنأ دقلف

 فرصتب ۲۸۹ ص ثیدحلا یمالسالا رکفلا نع « » ١

Toفرصتب ۲۹۱ ۔ ۲۹۰ ص قباسلا ردصملا نع  

 . هل رصاحم ںورا دو هیلع ںاقنباس تموکو لجیھ « 0
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 . ىرغلا ركفلا ىف قوبسم ريغ وحن ىلع اليصفتو ةلمج اهلمشتو « ناسنإلاب ةطيحا اياض
 _اہنوک نع لاؤسلا لا الو « ١ » امت اليصفتو انلمج ىف ةفسلفلا هذه موقت لاح انه س

 اک «رقل » كرتن مأ « اہ ینتحبو اہلل تفتای نأ ةنیق تناک۔سکرام اہ اھمدق یتلا اہتروص
 ىف ةفسلفلا بالط هسردي « امالك» دعب امف حبصتل « لبق نم ةريثك تافسلف ت

 مخضلا دنسلا كلذ الول ,. اهنبنم نم اجو اياع ىضقي ىذلا موجها مجاب مأ . تاعما
 . « ۲ » قافلا ىف اه ةباعدلاو ضرألا ىف ةيعويشلا ةماقإل تعس ىتلارصانعلا نم هتيقل ى

 لالخ نم « اهباحصا اهمدق امك ةيعويشلا ميدقت لاجم ىف انه نحن امنإ
 بهذملاو ةيخيراتلا ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا : ةيسيئرلا ةثالثلا تاعوضو

 . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ىداصتق

 س ا ا

 اهناحصا اهمدقي امك ةضيرعلا اهطوطخ ضرع دعب ١ لصفلا اذه ل ايلات ةيرظىلا ميوقت ىتأيس ١ ٠
 ةيرظنلا ةشقانم ءاذثا ىف انمض لاؤسلا اده ىلع درلا ىتأيس * ٣
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 ةيلرإلا ةيدالا : رتوأ

 ناسنإلاو ةايحلاو نوكلاو ةيهولألا اياضقل صاخ روصت ةيلدجلا ةيداملا

 ف ليصألا ديحولا ءىشلا ىه ةداملا نا ساسأ ىلع « تحب ىدام ساسأ ىلع موقي

 نيناوقب موكحمو ةداملا نم قثبنم هيف نمو نوكلا ىف ام لك نأو « نوكلا اذه
 ىرخأ ةهج نم روصتلا اذه موقي امك . ةداملا قاطن جراخ هل دوجو الو « ةداملا

 نم اهنع قثبني ام لك ىف مث نمو « ةداملا ةعيبط ف ضقانتلا دوجو ساسأ ىلع

 . ةهج نم ىدام نايك وهف « ىناسنإلا نايكلا كلذ ف امب تانايك نمو تاقولخم

 هراكفأ لك ةقيقح ىه كلتو ١ ىرخأ ةهج نم تاضقانتملا عارصب موكحمو

 لالخ هتکرح لکو . هئدابمو همیق لکو  هتاسسؤمو همظن لکو « هرعاشمو
 . خيراتلا

 ريكفتلا وأ ةيلدجلا ع دتبم وه نكي مل سكرام نإ قباسلا ديهمتلا ىف انلق دقو
 ةفلاخم هيف هفلاخ هنكلو  لجيه نع ريكفتلا اذه ذخأ دقف « مومعلا ىلع ىلدجلا

 ة داملا ىلع اهدوجو ف ةقباس ىهو لصألا ىه ةركفلا نإ لجيه لاق ذإ  ةيساسأ

 ةركفلا ىلع ةقباس ىهو لصألا ىه ةداملا نإ سكرام لاقو « اهيلع ةرطيسمو

 . اهيلع ةرطيسمو
 . طقف لجيه جهنم نع ساسألا ف ىلدجلا ىجهنم فلتخيال » : سكرام لوقي

 مساب اهدسجي ىتلا ركفلا ةكرح نأ لجيه دقتعي ذإ ؛ امامت هضيقن وه لب
 انأ امأ « ةركفلل ةيرهاظلا ةروصلا ىوس سيل ىذلا مقاولا ةعدبم ىه « ةركفلا

 دقو مقاولا ةكرح ساكعنا ىوس تسيل ركفلا ةكرح نأ « سكعلا ىلع دقتعأف
 « «,١ ناسنإلا نهذ ىلإ تلقتنا

 ةيداملا ةيلدجلا سكرام ةيلدجو ةيلاثملا ةيلدجلا لجيه ةيلدج تيمس مث نمو
 . ةيلدجلا ةيداملا وأ

 ‹ ةيقيرغإلا نع ةذوخأم ىهف - ةيلصألا اهتغل ىف - ةيمستلا لصا امأ
 ىتهجو لثمي ناك ىذلا )1هآ٠ع0s ىقيرغإلا ىفسلفلا راوحلا نم ةدمتسمو

 نوكت ام ابلاغو . لدجلا لالخ نم ةقيقحلا نيبتت ىتح نالداجتت نيتفلتخم رظن

 راوحلا ءانثأ ف ايلج رهظي نكلو « نيتفلتخملا رظنلا ىتهجو نم اجيزم ةقيقحلا

 سار نع القب ٠۳ص ۱ج ٠ تاکرب نانعش بیرعت نیرخاو رزٽیلوب جروج فیلأت ةيسكراملا ةفسلفلا لوصأا « ١ ١

 سكرام لاملا

1۸ 



 . ميلستلا ىلإ ىدؤملا محارتلا ف ذخأت رظنلا ىتهجو ىدحإ نأ ( لدجلا ر

 تناك نإو ١ رمألا ةياهن ف بلغتت ىتح قوفتلا فل ىرخألارظنلا ةهجو ذخأت اب

 . ةيئاهنلا ةقيقحلا ف رهظت اياقب اهنم ىقبت لب امامت ىرخألا ىغلت ال اهتبلغ
 تناك ءاوس - ثادحألا روصتت - دعب اميف نيبنس امك - ةيلدجلا ةيداملاو

 هاجتا ف ةوق كانه نوكت ثبح ؛ هتادوحنلا اده ىلع ةيرشب وأ ( ةيدام ) ةعب

 ىذلا عارصلا ثدصحي مث  داضملا هاجتالا ف اهل ةصقانم ىرخا ةوقو ن
 نإو ةيناثلا ةوقلا بلغتو - امامت لوزتال تناك نإو - ىلوألا ةوقلا مازهناب ىه

 راوحلا كلذ نم « لدجلا » ةراعتسا نإف مث نمو . ةمات تسيل اهتبلغ ت
 . هنع ةربعمو روصتلا كلذل ةبسانم ىفس

 : « كيتكلايدلا » ةيلدجلا فيرعت لف نيلاتس لوقي
 اهانعمو « وجيلايد » ةينانويلا ةملكلا نم . « كيتكلايد »ةملك تذخأ ١

 ىلإ لوصولا نف ؛ نيلوألا دهع ىف ىنعي كيتكلايدلا ناكو . ةلداجملاو ةثداع
 بلغتلابو « مصخلا لالدتسا اهنمضتي ىتلا تاضقانتملا فاشتكاب ةقيقن
 ركفلا تاضقانت فاشتكا نأ نوربتعي نيلوألا ةفسالفلا ضعب ناكو . اه
 بولسألا اذهف .ةقبقحلا فاشتكال ةليسو ريخ امه ءارآلا نيب ةمداسح

 وه حبصأ ٠ ةعيبطلا ثداوح ىلع دعب اميف قبط ىذلا « ريكفتلا ف ىكيتكلاي

 . ةعيطلا ةفرعمل ةيكيتكلايدلا ةقيرل
 ء ادبأو امئاد ةريغتم ةكرحتم ىه ةيرظنلا هذه بجومب ةعيبطلا ثداوح نإ ١

 ف ةداضتملا ىوقلا ةجيتن ةعيبطلا تاضقانت روطت ةجبتن وه ةعببطلا رول

 . نيضيقنلا فلات مث ١ اهضيقنو ةركف ىه نذإ ةيلدجلا :١ تنهويراك لهقيو

 فلأت اما . اهيفني لجيه ريبعتب وأ  اهركني ضيقنلاو  ةيضقلا ديؤت ةركف

 وحن ةوطخ انبرقي اذهبو ‹ اهضيقنو ةركفلا : ىقيقح وه ام نضتحيف نيضيق

 اضيأ ىه اهدجن . قدأ صحف ىلإ نيضيقنلا فلأت ضرعتي املاح نكلو ةقيقح

 مث ‹ اهضيقنو اهيفنب ىرخأ ةركفب ديدج نم أدبتف ةيلمعلا دوعت ادكهو . ةص

 . نيضيقنلل ديدح فلآتب اهنيب قيفوتلا ىر

 . قلطملا ىلإ ةياهنلا ف لصي ىتح ركفلا ىضمي ةشلثملا ةقيرطلا هذهبو »

 ةينرعلا ةمحرتلا ىم ٠١ - ٠١ ص ىلاتسل ةيحيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا ١ ٠
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 ىلعو . ضقانت ىآ دهشن نأ نود ةياهنال ام ىلإ ريكفتلا لصاون نأ اننكمي دئدنعو

 نمض ىرجت ىتلا قيفوتلاو عزانتلا ةيلمع ىلع ةيلدجلا حالطصا قلطي اذه

 « ١ »« عقاولا نأشب ىرشىلا ركفلا لخاد هتاذ مقاولا

 نم اهباحصأ اهمدق امك ةيلدجلا ةيداملل ةضيرعلا طوطخلا انه ضرعنسو

 : نيتيلاتلا نيتطقنلا لالخ

 . ركفلا ىلع دوجولا ف اهتيقبسأو اهتيدبأو اهتيلزأ : ةداملا : الوأ

 . كلذك ةيرشبلا ةايحلا مكحتو « ةعيبطلا » مكحت ىتلا ةداملا نيناوق : ايناث
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 ركفلا ىلع دوجولا لاهتيقبسأ و. اهتيدبأواهتيلزأ : ةداملا:الوأ

 نيكربسل ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسأ » باتك ىف ءاج

 ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۹ ص ىدنجلا دمحم ةمجرت ) « توخايو

 نوكي نلو ةيادب ىأ هل سيلو ىدبأ ملاعلا . دودح الو ةياهن نوكلل سيلف .. »

 نکمی الو دوجوم ريغ یدام ریغ « یبیغ » ملاع یأف انه نمو « ۲ » ةياهن یآ هل

 ملاع ريغ دجوي الف ةداملا ريغ ءىش دجوي ملاذإ هنإ رمألا مقاو فو . دجوي نأ
 طيحملا ملاعلا ف ةفلتخملا رهاوظلاو ءايشألا دنع هلأ ىنعي اذهو . دحاو ىدام

 « اهتيدام ىه اهدحوت ةدحاو ةيصاخ كانه « انب

 ۲۹ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا » هباتك ف نبلاتس لوقيو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم

 ‹ نئاكلاو ةعيبطلاو ةداملا نأ وهو « رخآ ادبم ىلع ةيفسلفلا ةيداملا موقتو »

 . هنع ةلقتسم ةروصبو روعشلا وأ كاردإلا جراخ ةدوجوم ةيعوضوم ةقيقح ىه

 امنيب ‹ كاردإلاو روصتلاو تايساسحإلا مبنم اهنأل . لوأ رصنع ىه ةداملا نأو

 ركفلا ناو . نئاكلا ساكعنا ؛ ةداملا ساكعنا هنأل . قتشم ناث صنع وه كاردإلا

 نإ ٠ قدأ ريبعتب وأ . لامكلا نم ةيلاع ةجرد اهروطت ف تغلب امل ةداملا جاتن وه

 ركفلا لصف ىلاتلاب نكمي الف . ريكفتلا وضع وه غامدلاو « غامدلا جاتن وه ركفلا

 « ريبك ًاطخ ف عوقولا نود ةداملا نع

 ةيبرعلا ةمحرتلا نم ۲۸ ص تنهويراكل ايلمعو ايرطن ةيعويشلا « ١ ١

 ردحتلا ف ءاح امك طقف ایدنا سیلو ی دبا یلرا هى دصقی « «
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 ص ) « ةيخيراتلا ةداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسا » باتك ف كلذك ءاجو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم

 ‹ ةيحلا تانئاكلا لبق امومع امنإو سانلا لبق طقف سيل ةعيبطلا تدجو »
 دجاوتلا مطتسي ملف كاردإلا امأ . ةيلوألا ىهو . كاردإلا نع ةلقتسم ىلاتلا

 « ىوناث وهف ةعيبطلا

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲١ - ۲١ ص ) كلذك هيف ءاجو

 ادبأ ىفتخي الو . ءىش ال نم ءىش ًأشني ال ةعيبطلا فل هنإ : فوسومول لوقي »
 اننأل ١ امئاد تدجو دق ( ةعيبطلا ) ةداملا نإف كلذك رمألا ناك اذإ نكلو . رثا
 دجوت نكت مل ىا « ملاعلا ف ءىش كانه نكي مل تاقوألا نم تقو ف هنأب انملس |

 ف اشنت مل اهتآ ىنعي اذهف ةداملا دجوت نإ ام نكلو ؟ أشنت نأ اهل نيأ نمف ة.

 . ةدلاخو ةيدبآ ىهف « امئاد دجوتسو امئاد تدجو لب « تاقوألا نم تقو (

 مل ةداملاف كلذبو « هؤانفإ نكميال ام قلخي نا نكمي الف قلخت نا نكمي مل اذ

 « ١ »« ةيديأ ىهف امئاد دجوتسو امئاد تدجو لب ادبأ اس

 ةمجرت »«نوزللافوك . م ىليك . ف فيلأت « ةيخيراتلا ةيداملا » باتك ف ءاجو

 قشمدب ريهامجلا راد عبط ) ىعابسلا نيدلا ردب روتكدلا ةعجارمو دواد دم

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠٠٠ ص ١ م١۹

 ف درطي « ةعيبطلا رهاوظ نيب ةيعيبطلا تالصلا نع فشكي ذإ ملعلا نإ مث »

 ىلإ ةيداملا ةرظنلا ةحص ديؤيو « ةيلاثملا لطخ ضحديو ةعيبطلا نم هلإلا هرول

 فو اهتاذ ةايحلا ىف ةقيقحلا نع هثحب ىف ةيداملا عم قفتي ملعلاو . ملام

 ‹ ةيعوضوملا نيناوقلا ىلع ًأدمتعم عمتجملاو ةعيبطلا رهاوظ رسفيو « ةعيبط
 هتعيبطب ىدام ملعلا نإ . ىدام عباط وذ ىقيقحلا ملعلا نأ ىلع لديام اذ

 . « هل ةودعو هنع ةبيرغ ةيلاثملاو « هرهوج

 زريتلوب جروج فيلات ) « ةيسكراملا ةفسلفلا لوصا » باتك ف ءاجو

 ١ج ؛ توريبب ةيرصعلا ةبتكملا رادصإ ١ تاكرب نابعش بيرعت ١ نيرخ

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲٠

 « هللا » ةركف تدقفو « تابوعصلا هذه ةيلدجلا ةيداملا ةعزنلا تراثأ دقلو »

 شاقنلا كلذ  هدوجو مدع وأ هتل أ دوجو لوح شاقنلا دعي ملو اهاوتحم

 ةيدبا ةيلزا اهنا دصقي « ١
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 دقل « اقباس رثا امك راثي - ةيسكراملا رغ ةجذاسلا ةيداحلالا ةعزنلا راثا ىذلا

 .. اهيف عفن ال ةيضرف : سالبال لاق امك تلا حبصأ

 « اريسفت بلطتت ىهو « ةدوجوم ةينيدلا فطاوعلاو هتلا ةركف نأ ف كش الو »

 رصنعلا هتاذ ف عمجي « ىهلإ » نئاك ناسنالا نأب لوقلا نم الدو
 ةايحلا هذه ىف دولخلاو توملا رصنع عمجي امك ٠ ىهلالا رصنعلاو « ١ ١ ىعيبطلا

 ناترهاظ امه « ةنايدلا ءو « تلا » نأب لوقلا بجي « ىرخألا ةايحلا فو

 نم وه ناسنالا سيلو ناسنالا عادبإ نم وه ىهلالا رصنعلا نأل « ناتيناسنإ
 . هتلا عادبإ

 راد عبط« ىجزاي هيردنآ ةمجرت ) « ةفسلفلا سؤب » باتك ف سکرام لوقیو

 ةمجرتلا نم ٠۲۳ - ٠۲١ ص نانبلب ةايحلا ةبتكمو ايروسب ةيبرعلا ةظقيلا
 : ( ةيبرعلا

 مويلا ةلمعتسملا ةريبكلا ةملكلا ىه ىهلالا فدهلاو ةيهلالا ةزعلا نإ »

 « ايش حرشت ال ةملكلا هذه نا عقاولاو . خيراتلا ةكرح حرشتل

 ةيكيسالكلا ةفسلفلا ةياهنو خابروف جيف دول » هباتك ىف زلجنإ لوقيو
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ ص وكسومب مدقتلا راد رادصإ ) « ةيناملالا

 . هيلع انومن ىذلا ساسألا ىهف«ةفسلف لك نع ةلقتسم دجوت ةعيبطلاف »

 اما . ءىش دجويال ناسنإلاو ةعيبطلا جراخو . اضيا اهجاتن سانلا نحن

 ىلايخ ساكعنا ىوس تسيلف ةينيدلا انتليخم ف تدلو ىتلا ةيولعلا تانئاكلا
 . « نحن اندوجول

 . ةركفلا نايبل « ۲ « صوصنلا هذه انيفكت
 لك هنم تقثبنا ىذلا لصألا ىه ةداملا نوربتعي مهنأ اهنم حضاوف

 تقثبنا دق اعيمج اهنأو . ناسنإلا كلذ ف امب « ةيحلا ريغو اهنم ةيحلا « تانئاكلا

 . قلخلا قيرطب اهنع
 ام لك أشناو . ناسنإلا ًأشناو ةايحلا اشنا ىذلا قلاخلا ىه ةداملا نأ ىا

 . رع شمو راكفأ نم ناسنإلا ملاع هيلع ىوتحي
 . ةدوجومامثاد لظنسو ةدوجوم ام د تناك امنإ « قلخت ملف اهتا ذة داملا امأ

 . ىداملا نودسقي « \.

٠ YT»رتسجامال هتلاسر ى <« ة اوعلا دمحأ » لصفلا اذه ىف ءاج امم اهريغو صوصنلا هذه ميمجت دهجب ماق  

 ةكذبح نمحرلا دبع داتسأال فارشإو قارشاب.« خیراتلل یداملا ررسفتلل سکرام ةيرظن نم مالسإلا فقوم ناونعب
 ېا ی نادنملا
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 . اهريغل ةئشنمو اهتاذب ةدوجوم « ةيدبا ةيلزا اهنا ى
 وهف - ديري امل لاعفلا ديرملا روصملا ئرابلا قلاخلا ىدبألا ىلزألا- هللا اماو
 ةدحولاو « ةداملا ىه ةديحولا ةقيقحلاو . ناسنإلا لايخ اهعدتبا ةفارخ مهدن

 . هتيدام ىه نوكلا عمجت ىت
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 ةيرشبلا ةايحلا مكحتو ةعيبطلا مكحت ىتلا ةداملانناوق: اينا
 . كلذك

 روطتلاو ةكرحلاو طبارتلا ٠ ىه اهمكحت ةتباث نيناوق نييداملا دنع ةداملل

 . ضقانتلا

 . ةعيبطلا ف طبارتلا
 - ٠١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا » باتك ىف نيلاتس لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١١

 ايضرف امكارت ةعيبطلا ربتعيال - ةيقزيفاتيملل افالخ - كيتكلايدلا نإ ١
 . رخآلا نع لقتسم اهدحأ وأ . ضعب نع لصفنم اهضعب ثداوح وأ . ءايشأل

 اهنيب اميف ثداوحلاو ءايشألا هيف طبترت اكسامتمو « ادحاو الك ةعيبطلا ربتعي ل

 ةروصب ضعبل اطرش اهضعب نوكيو رخآلاب اهدحا قلعتيو ؛ ايوضع اطابتر
 . ةلباقت

 نكميال ةعيبطلا ثداوح نم ثداح ىا نأ ةيكيتكلايدلا ةقيرطلا ربتعت كلذل ,

 ف ثداح ىأ نأ ذإ . هب ةطيحملا ثداوحلا نع لزعمب ادرفنم هيلإ رظن اذإ همه

 اذإ هل ىنعم ال غ راف ثبع ىلإ بلقني نأ نكمي  ةعيبطلا نبدايم نم ناديم ی
 ثداح ىأ مهيف نكمي « سكعلا ىلعو . هفنتكت ىتلا طورشلا نع لزعمب هيلإ رظ
 ثداوحلاب مصفني ال اطابترا هطابترا ثيح نم هيلإ رظن اذإ هريربتو ثداوحلا ن

 « هب طيحت ىتلا ثداوحلا هفيكتو هددحت امك هيلإ رظن اذإ ىأ ٠ هب ةطيحل

 تناك ىتلا اقيزيفاتيملا نا ايقيزفاتيملل هضرعت ىف نيلاتس مالك نم ظحاليو
 نم ءىش لك نأ ضرتفت تناك - ةيلدجلا ةيداملاب اهنوهجاوي اوناك ىتلاو- مهدنن
 ماظنلا ف طبارت ال هنأو « ءايشألا نم هريغب هل ةلص الو هتاذب مئاق ءايشأل

 . ( ةفلتخملا هئازجأ نيب ىنوكل
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 : ةعيبطلا ف ةكرحلا- ۲

 ةمجرتلا نم ٤١ ص ١ ج ) « ةيسكراملا ةفسلفلا لوصا » باتك ىف ءاج
 : ( ةييرعلا

 اذه بعلت امنإو دوجوم هنأ مغر مساحلا رودلا نوكلا بعلي ال ةعيبطلا فو »

 ةصاخك ةداملل ايلخاد ةمزالم ةكرحلا هذه . ريغتلاو روطتلاو ةكرحلا رودلا

 ةداملا تلصح نيأ نم : ىلاتلا لاؤسلا مضول ىعاد الو « اهتع لصفنت ال ةيرذج

 ىذلا لاؤسلل ىعاد ال اذهلو « لزألا ذنم ةدوجوم اهنأل ؟ ةكرحلا هذه ىلع
 الكش ربتعتو « اهنع لصفنت ال تماد ام . ةكرحلا ة داملا بسكا ىذلا نم : لوقي

 « اهدوجو لاكکشأ نم

 نم ۲٤ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسا » باتك ف ءاجو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا
 ة داملا ةكرحل ةجيتن نكت مل ةدحاو ةرهاظ ملاعلا ف دجويال هنأ ىنعي ليق ام »

 ریغ ءیش دجویالو « اهلعف دتمی ناکم لک فو « ءیش لک لمشت یهف « اهروطتو
 هنأ ىنعي.اذهو . دجوي نأ نكميالو ٠ اهنع دلوتي امو « ةروطتملا ةكرحتملا ةداملا

 ملاعلا ةدحو نا ىلإ زلجنإ ريشي ديدحتلاب اذهلو . دحاو ىدام ملاع ريغ دجويال
 « ىدام هنأل دحاو ملاعلا نأ ىرخا ةرابعبو . هتيدام ف رصحنت

 ةمجرتلا نم ٠١ ص ) « ةيكيتكلايدلا ةيداملا » باتك ف نيلاتس لوقيو
 : ( ةيبرعلا

 نوكس ةلاح ةعيبطلا ربتعيال - ايقيزيفاتيملل اقالخ - كيتكلايدلا نإ »
 ةلاح . نيمئاد ريغتو ةكرح ةلاح اهربتعي لب . رارقتساو دوكر ةلاح . دومجو

 « لحمضيو لحني ءیشو روطتیو دلوي ءىش امئا د اهیفف.ناعطقني ال روطتو ددجت

 ( قباسلا باتكلا نم ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١۷ ص ) نيلاتس دهشتسيو
 : ماسجألا ربكأ ىلإ ءازجألا لاضا نم ةعيبطلا نإ » : ريخألا لوقب ثيح زلجنإب
 ىلإ ( ةيئادتبالا ةيحلا ةيلخلا ) اوزوتوربلا نم ؛ سمشلا ىلإ لمرلا "بح نم
 . عطقنيال دم ىف ىه ؛ لالحمضالاو ءوشنلا نم ةمئاد ةكرح ف ىه ٠ ناسنإلا

 . « نييدبأو نيرمتسم ريغتو ةكرح ف

 ٣ - ةعيبطلا ف روطتلا :
 : ( ةيكيتكلايدلا ةيداملا باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠۸ ص ) نيلاتس لوقي
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 ومن ةكرح روطتلا ةكرح رىتعيال - ةيقيزيفاتيملل افالخ - كيتكلايدلا نإ »

 اروطت اهربتعي لب « ةيفيك تاريغت ىلإ اهيف ةيمكلا تاريغتلا ىدؤت ال . ةطيسب

 ىلإ ىآ ةيساسأو ةرهاظ تارييغت ىلإ ةيفخو ةليسض ةيمك تارييغت نم لقتني

 ةعيرس ىه لب ةيجيردت تسيل ةيفيكلا تارييغتلا هذهو . ةيفيك تاريبغت

 ةزئاج تارييغتلا هذه تسيلو « ىرخأ ىلإ ةلاح نم تازفقب ثدحتو « ةيئاجف

 ةسوسحم ريغ ةيمك تاريغت مكارت ةجيتن ىه « ةيرورض ىه لب « عوقولا

 ةكرح مهف بجاولا نم نأ ةيكيتكلايدلا ةقيرطلا ربتعت كلذلو « ةيجيردتو

 نم لب ٠ هسقن قيرطلل طيسب راركت وأ « ةيرئاد ةكرح ىه ثيح نم ال . روطتلا
 ةلاح ىلإ ةميدقلا ةيفيكلا ةلاحلا نم لاقتناو ةدعاص ةيمدقت ةكرح ىه ثيح

 . « ىلعألا ىلإ ىندألا نم . بكرملا ىلا طيسبلا نم لقتني روطتو « ةديدج ةيفيك

 فلاسلا باتكلا نم ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲١ - ۲١ ص ) نيلاتس دهشتسيو

 | : زلجنإ لوقب ( ركذلا
 نع ماسجالا ف ةئشانلا ةيفيكلا تاريغتلا ملع ىه ءايميكلا نإ لوقلا نكمي »

 |ذإف نيجسكوألا ذخأنل . هدهع ف كلذ فرعي هسفن لجيه ناكو . ةيمك تارييغت
 دیدج مسج ىلع انلصح ةداعلاک نیتنٹا نع اضوع تارذ ثالث هئیزج ف انعمج

 نيجسكوألا نع هتاريثأتبو هتحئارب انيب افالتخا فلتخي ىذلا « نزوألا » وه
 عم وأ توزألا عم نيجسكوألا بيكارت فلتخم نع لوقن اذاءو . ىداعلا

 عيمج نع ةيفيكلا ثيح نم افلتخم امسج ىطعي اهنم بيكرت لك نإ ؟ تيربكلا
 . «. ىرخألا بيكارتلا اهيطعت ىتلا ماسجألا

 : ةعيطلا ف ضقانتلا - ؛

 ( هركذ قباسلا باتكلا نم ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۲ ص ) نيلاتس لوقي

 رظنلا ةهجو ىه - ايزيفاتيملل افالخ - كيتكلايدلا ف ءادتبالا ةطقن نإ ١
 اهل نأل  ةيلخاد تاضقانت ىوحت اهثداوحو ةعيبطلا ءايشأ لك نا ىلع ةمئاقلا

 لحمضت رصانع اعيمج انيفو ١ ارضاحو ايضام ٠ ايباجيإو ايبلس ابناج اهعيمج
 نيب ١ ديدجلاو ميدقلا نيب لاضنلا ىأ . تاداضتملا هذه لاضنف . روطتت وأ

 . روطتلا ةكرحل ىلخادل ىوتحملا وه ٠ روطتيامو ىنفي ام نيب ٠ دلويامو توميام

 ربتعت كلدلو . ةيفيك ت ريغت ىلإ ةيمكلا تاريغتلا لوحتل ىلخادلا ىوتحملا وه

 روطتب ىرجت ال ىلعألا ىلإ ىندألا نم روطتلا ةكرح نا ةيكيتكلايدلا ةقيرطلا
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 ءايشألل ةمزالملا تاضقانتلا روهظب لب « اقسانتم ايجيردت اروطت ثداوحلا

 هذه ساسأ ىلع لمعت ىتلا ةداضملا تاهاجتالا لاضنب « ثداوحلاو

 . « تاضقانتلا

 نيكربسل « ةيخيراتلا ةيدالاو ةيكيتكلايدلا ةيدالا سسا ١ باتك ىف ءاجو
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷۲ ص ) توخايو

 ءايشألا دمج نأ ف دادضألا عارص ةدحو نوناق رهوج رصحنيف »

 فو« مصفف ال ةدحو ىف ةدوجوم « ةضقانتم ةيلخاد بناوج اهمزالت تايلمعلاو

 ىلخادلا ردصملا ديدحتلاب وه دادضألا عارصو ٠ تقولا سفن ف رمتسم عارص

 « روطتلل ةكرحملا ةوقلاو

 : ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷١ ص ىف ءاجو

 ىلدجلا ضقانتلا رود حوضوب ىرن انه . ةيحلا ةعيبطلا لاجم ذخأن »

 ةخسن اوسيل مهنكلو ءابآلا نوهبشي لافطألا نأ فرعيال نم . روطتلل ردصمك
 لك لبقو الوأ اذه مجري . امهل دوجوال كلذ عم دومجلاو ةيطمنلاف . امامت مهنم

 نمضي وهو - ريغتلا نوناق - هضيقن بناج ىلإ لمعي ةثارولا نوناق نأ ىلإ ءىش

 اهرودب ةثارولاو . اهروطتو ماسجألا لك ريغتو « راركت مدع » و « هباشت مدع »

 . تارييغتلا ىفتخت نا نكمي كلذ فالخب  ةلالسلا ف صاوخلا هذه تبثت

 ريغتلل ةيلباقلا : نيتداضتملا نيتوقلا نيب ىدبألا عارصلا قوسي اذكهو
 عارصلا ةجيتن ىعيبط رايتخا ثدحيو  ةيحلا ةعيبطلا روطت ةيلمع ٠ ةثارولاو
 ةثارولا اما . ةديفم ةديدج تامسق ريغتلل ةيلباقلا دلوت . نيدضلا نيذه نيب
 . ةيحلا تانئاكلا نم ةديدج عاونا دلوتت كلذل ةجيتنو . ةلالسلا ف اهعمجتف

 ىه ةيعيبطلا ةيلخادلا تاضقانتلا امنإ « برلا الو ةيجراخلا ةوقلا تسيلو
 « ةيحلا ةعيبطلا روطت ةيلمعل ىلخادلا كرحملاو ردصملا

 .. ةداملا نيناوق ىه كلت

 نأ - هولتت ىتلا ةشقانملا لاجم ىف وأ ضرعلا لاجم ىف انه ءاوس - انب سيلو

 ىذ بناجلا امنإ . ةيملعلا ةهجولا نم اهتحص ىدمو نيناوقلا هذهل ضرعتن
 اهر فاذحب ةداملا نيناوق نإ مهلوق وه انثحب لاجم ىف رخآ ءىش یا نم رثکآ انمهی
 . اهيف طاشنلا ناولا ىتشو اهلاكشأ عيمج ف ةيرشبلا ةايحلا مكحت

 رعاشملاو راكفألا نيب مصفنيال اطابترا كانه نإ اولاق دقف طبارتلا نع امأف
 . ةيداملا تاريغتلاو عاضوألا نيبو
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 ةيداملا باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم اهدعب امو ۲۳ ص ) نيلاتس لوق

 : ( ةيكيتكلا
 ثداوحلا لك نأ حص اذإ « ةلزعنم ثداوح ملاعلا ف سيل نا حص اذإف

 حصضاولا نمف ١ ةلدابتم ةروصب رخآلا ضعبلا اهضعب فيكيو اهنيب اميف ةطبا

 نم اهيلع مكحلا ىغبني ال خيراتلا ف ةيعامتجا ةكرح لكو ىعامتجا ماظن لك
 لعفي امك « افلس ةررقم ىرخأ ةركف ةيا ةيحان نموا « ةيدبألا ةلادعلا » ةي

 ىتلا فورظلا ساسا ىلع انمكح ىنبن نا انل ىغبني لب « بلاغلا ىلع نوخر
 نوكي قرلا ماظن نإ . اهب نيتطبترملا ةيعامتجالا ةكرحلا هذهو ماظنلا اذه ت

 فورظ ف قرلا ماظن نكلو « ةعيبطلل ةداضم ةعدبو اقرخ ةرضاحلا فورظل

 ىنعي هنأل « ىقطنمو موهفم ثداح وه « لالحنالاب ةذخآلا ةيئادبلا ةيعا

 . ةيئادبلا ةيعاشملا ماظنل ةبسنلاب مامألا ىلإ ةر

 عمتجملاو ةيرصيقلا فورظ ف ةيزاوجربلا ةيطارقميدلا ةماقإب ةبلاطملا نإ »

 ايروثو احيحصو اموهفم ائيش تناک ۱۹۰١ ةنس ایسور یف الثم یزاوجر
 نكلو .. مامألا ىلإ ةوطخ كاذ ذإ ىنعت تناك ةيزاوجربلا ةيروهمجلا نال اب
 داحتالا فورظ ىف ةيزاوجربلا ةيطارقميدلا ةيروهمجلا ةماقإب ةبلاط

 نأل  ةروشلل اداضمو ايمجر اًئيشو « اقره نوكت « رضاحلا ىتايفو

 ةيروهمجلا ىلإ ةسنلاب ءارولا ىلإ ةوطخ ىه ةيزاوجربلا ةيروهم

 . نامزلاو ناكملاب ١ فورظلاب قلعتي ءىش لك . ةيتايفو

 ناليحتسم نائيش ملعلا اذه روطتو ىخيرات ملع دوجو نأ حضاولا نمو »
 ملع عنمي مهفلا اذه لثمف ؛ ةيعامتجالا ثداوحلل ىخيراتلا مهفلا اذه ن
 . « ةفيخس ءاطخأ موكو تالامتحا ىضوف حبصي نأ نم خير

 ةيجولديألا هباتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲١ ص ١ ج ) سكرام لوقير
 : ( هينا

 ةروصب - رمألا ئداب طلتخم ىعولاو تاروصتلاو راكفألا جاتن نإ »
 ةايحلا ةغل وهف « رشبلا نيب ىداملا لماعتلاو ىداملا طاشنلاب - ةقيثوو ةر

 ىلسع انه ودبت رشبلا نيب ىنهذلا لماعتلاو ركفلاو تاروصتلا نإ . ةيعق

 جاتناإلا ىلع هسفن رمألا قبطني . ىداملا مهكولسل ارشابم ارارصإ اهراب

 . ايزيفاتيملاو نيدلاو قالخألاو نيناوقلا ةغلو ةسايسلا ةغل ف لثمي امك ىرث

 حابشألا ىتح .. مهراكفأو مهتاروصت وجتنم مه رشبلاف « هلماكب بعش دنع
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 . ةيداملا مهتايح روطت نع ةرورضلاب ةجتان تاديعصت ىه ىرشبلا لقعلا ف
 كلذ ءارج نمو ٠ ةيدام دعاوق ىلع دمتعت ىتلاو ايبيرجت اهنم قفحتلا نكفب ىتلا

 لاكشأ كلذكو « ةيجولديألا نم ةيقابلا ةيقبلا لكو ءايزفاتيملاو قالخأ ا نإف
 ىهف ىتاذلا لالقتسالا رهاظم نم رهظم لك لاحلا ىف دقفت . اهلباقت ىتلا ىعولا

 رشبلاف ‹ كلذ نم ضيقنلا ىلع رمألا نإ « روطت ىأ اهل سيلو « اهخيرات كلمت ال

 مهركف نولوحي نيذلا مه « ةيداملا مهتاقالعو ىداملا مهجاتنإ نوروطي ذإ
 وه ىعولا سيلف . مهتصاخ وه ىذلا عقاونا عم ءاوسلا ىلع مهركف تاجتنمو

 . « ىعولا نيعت ىتلا ىه ةايحلا لب « ةايحلا نيعي ىذلا
 : ( جنرهود ىتنأ : هباتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١"۲ ص ) زلجنإ لوقيو
 ةيعامتجالا تالدبتلا رئاسل ةريخألا بابسألا نع ثحبلا ىغبني هنإف د

 ةقيقحلل ىمانلا مهمهف ف سيل . رشبلا ةغمدا ف سيل ةيسايسلا تاروثلاو
 . « ةلدابملاو جاتنالا بيلاسأ ىلع ةئراطلا تالدابتلا ف لب . نيتيدبألا ةلادعلاو

 : ةداملا لاكشا نم اهنأل كرحتت ةيرشبلا ةايحلا نإ اولاق دقف ةكرحلا نع اماو
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١١ ص ) ةيخيراتلا ةداملا » باتك افلؤم لوقي
 نيناوقلا هذه طقف سردت ال - ىرخألا مولعلل افالخ - ةيخيراتلا ةيداملاو »

 سردت ىه امنإو . ةداملا ةكرحل ةنيعم لاكشأ روطت نيناوق نم كلت وأ ةصاخلا
 ةكرحل لكش اصيا وه ممتجملاو « ةيداملا ةكرحلل ةلماشلا ةماعلا نيناوقلا
 . « ةداملا

 ف ايمتح اروطت هيلع اونب دقف ةداملا ف ثدحي هنإ اولاق ىذلا روطتلا امأ

 نم ةميق الو عاضوألا نم مضو ىا ف تابنلا اوفن مث نمو « ىرشبلا عمتجملا
 ٠ ميقلا

 ةمجرتلا نم ۲١ ص ) « ةيكيتكلايدلا ةيداملا » . هبأتك ىف نيلاتس لوقي
 : ( ةيبرعلا

 ءافتخا نا حصاذإ . ادبأو امئاد روطتيو كرحتي ملاعلا نأ حص اذإ . دعبو »

 كانه تسيل نأ حضاولا نم حبصا . روطتلل نوناق امه ديدجلا ءوشنو ميدقلا

 ةصاخلا ةيكلملل ةيدبا ئدابم الو « ريغتلل ةلباق ريغ » ةتباث ةيعامتجا ةمظنأ

 ىكالم رابكل ننحالفلا عوضخ نع « ةيدبأ راكفأ » كانه تسيلو ! رامثتسالاو
 « نييلامسارلل لامعلاو « ضرألا

 : ( ةيكيتكلايدلا ةيداملا هباتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷ - ۲١ ص ) لوقيو
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 ةيفيك تاريغت ىلإ ةئيطبلا ةيمكلا تاريغتلا نم لاقتنالا نأ حص اذإ . دعبو »
 اهب موقت ىتلا تاروثلا نأ حضاولا نمف روطتلل نوناق وه ةعيرسو ةيئاجفو
 . هنع صانم الو امامت ىعيبط ثداح ىه ةدهطضملا تاقبطلا

 نم ةلماعلا ةقبطلا ررحتو ةيكارتشالا ىلإ ةيلامسأرلا نم لاقتنالاف ىلاتلابو »
 لب « تاحالصإب الو « ةئيطب ةطيسب تاريغتب ال اهقيقحت نكمي ىلامسارلا رينلا
 . « ةروثلاب ىأ ؛ ىلامسارلا ماظنلل ىفيك ريغتب طقف

 ٠١۷ ص ) « ةيلدجلا ةيداملا ىلإ لخدم » باتك ف ثروفنروك سيروم لوقيو
 : ( ىفطصم ريجتسم دمحمل ةيبرعلا ةمجرتلا نم

 عمتجملا ف ةبفيك تاريغت ىلإ ةيمكلا تاريغتلا لوحت نع نوناقلا اذه دجنو
 ةورثلا مكارت نم ةيلمع تثدح ةيعانصلا ةيلامسارلا ماظن دجوي نا لبقف . كلذك
 نوكت نمو ( اساسأ تارمعتسملا بهن قيرط نع ) ةلق ىديا ف دوقن لكش ف

 ةطقن دنعو . نيحالفلا درطو ضرألا جييست قيرط نع ائيش كلمتال ايراتيلورب
 ةيعانصلا تآشنملا ديوزتل ةيفاكلا دوقنلا تمكارت نيح « ةيلمعلا هذه نم ةنيعم

 لمعلا ميدقتل ايراتيلورب ىلإ سانلا نم فاك ددع لوحت نيحو « لاملا سارب
 دلو ةطقنلأ هذه دنع « ةيعانصلا ةيلامسارلا روطتل فورظلا تجضن < مزاللا

 عمتجملا روطت ف ةديدج ةيفيك ةلحرم ةيمكلا تاريغتلا ىف مكارتلا

 اديدج اًئيس نإ . ةبثوب - ةيبسن ةيئاجفب امومع ةيفيكلا تاريغتلا ثدحتو »
 تاريغتلل ىجيردتلا لوحتلا ةيلمع اهيوحت تناك هتايناكمإ نأ مغر  ةأجف دلوي
 . « لبق نم تثدح ىتلا ةرمتسملا ةيمكلا

 ىرشبلا عمتجملا ةكرح نإ ثيحو « ةداملل لبق نم هوتبثأ دقف ضقانتلا امأ

 ىداملا اهئشنم نم ةهادب صقانتلا ىلع توتحا دقف ةداملا ةكرح نم ءزج

 ةروص ف ضرألا ىلع رشبلا تاكرح نم ةكرح لك ف ضقانتلا ىرجو « ىخيراتلا

 . یقبط عارص
 . ( ةيكيتكلايدلا ةيداملا باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷ ص ) نيلاتس لوقي

 نيب عازنلابو ةيلخادلا تاضقانتلا قاثبناب ىرجي روطتلا نأ حص اذإ »
 هذهرهق ىه عازنلا اذه ةياغ نأو « تاضقانتلا هذه ساسأ ىلع ةداضتملا ىوقلا

 وه ىقبطلا ايراتيلوربلا لاصتا نأ حضاولا نمف  اهيلع بلغتلاو ٠ تاضقانتلا
 . هنم صانم الو امامت یعیبط ثداح

 اهزاربإ ىغبني ب ىلامسأرلا ماظنلا تاضقانت ءافخإ ىغبنيال ىلاتلابو »
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 .« ةياهنلا ىلإ هب مايقلا ىغبني لب ىقبطلا لاضنلا قنخ ىغبني الو « اهضرعو
 ةيراتيلورب ةسايس عابتا ىغبني ةسايسلا ىف ًاطخلا بانتجا لجأل نذإو »

 ايراتيلوربلا حلاصم نيب قسانتلاب لوقت ةيحالصإ ةسايس ال « ةمزاح ةيقبط

 ف ةيلامسارلا » جامدإب لوقت ةيمهافت ةسايس الو « ةيزاوجربلا حلاصمو
 ىلع اهقيبطت ىدل ةيسكراملا ةيكيتكلايدلا ةقيرطلا هب لوقت ام اذهو « ةيكارتشالا
 . « عمتجملا خيرات ىلع . ةيعامتجالا ةايحلا

 ةهجو نيبي ام مهمالك نم اندروا دقو « ةيلدجلا ةيداملا لوانتن انك انه ىلإ
 . دعب امبف ىتأتس ىتلا ةشقانملا مبتتل ىفكي ىذلا ردقلاب مهرظن

 اطابترا كانه نأ ةقبقحلاو . ةيخيراتلا ةيداملا نع مالكلا ىلإ لقتنن نآلاو

 مهو . امهنيب لصفلا بعصي ثيحب ةيخيراتلا ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا نيب اقيثو
 . كلذ نولوقي مهسفنأ

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملا » باتك ىف ءاج

 ةفسلفك» « دحاو ملعك نارهظت ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا نإ »

 ةيداملا الو . ةيكيتكلايدلا ةيداملا نودب ةلوقعم ةيخيراتلا ةيداملا الف  ةلماكتم

 ؟ كلذ رسفن اذامبف « ةيخيراتلا ةيداملا نودب ةنكمم ةيكيتكلايددلا

 ملاذإ . لكك ملاعلا نع ةيكيتكلايد ةيدام ةرظن عضو نكميال هنأب : الوأ »

 وه عمتجملا نأ فشتكا دق نكي ملاذإ . ةيعامتجالا ةايحلل ىداملا ريسفتلا رفوتي

 ةعيبطلا نيناوقك ةيعوضوم نيناوقل هروطت ىف عضاخو ةداملا ةكرحل لكش اضيا
 . ةيخيراتلا ةيداملا نودب ةنكمم ريغ ةيكيتكلايدلاو ةيداملا

 لوح ةفسلفلا ف ةيساسألا ةلأسملا نع ةحيحصلا ةباجالا نأل : ايناث »

 روهظ ةيفيكو ببس حيضوت نودب اهرودب ةنكمم ريغ ىعولا ةيوناثو ة داملا ةيولوأ

 ىخيراتلا ىعامتجالا ىلمعلا قيبطتلا كلذ ف هبعل ىذلا رودلاو ىناسنالا ىعولا

 « ةيخيراتلا ةيداملا اهمدقت لاؤسلا اذه نع ةباجالا نأ ذإ « سانلل

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ - ٠١ ص ) باتكلا سفن ىف ءاجو
 | . ةيخيراتلا ةيداملا هيوشت ىلإ امتح ىدؤي ةيتيكلايدلا ةيداملا فيرحت نإ »
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 نإ . ةيكيتكلايدلا ةيداملا ريغ ىرخا ةفسلف ةيا عم قفاوتت ال ةيخيراتلا ةيداملا
 اصلاخ افيز الإ سيل ةيكيتكلايدلا ةيداملا ناركن عم ةيخيراتلا ةيداملاب فارتعالا

 ةززشم ةطسقفسو « \»

 تسلا هده انيأر دقو ٠ ةزْرقم ١ نم الدب « ةفرقم ء ةملك ةمجرتلا فل« » ١
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 ةينكراتلا ةيداملا : ايا

 خيراتلا ريسفتل ةلواحم « ةيمستلا نم حضاو وه امك ةيخيراتلا ةيداملا
 ىلع ىأ « ةيلدجلاةيداملا حرش ىف اهاندروا ىتلا ةيداملا سسألا ىلع ىرشبلا
 ؛ تاقولخم نم نوكلا ىف ام لكل ةقلاخلا ىه اهنأولةيدبأ ةيلزأ ةداملا نأ ساسأ
 ىتلا اهتاذب ىه ةداملا نيناوق ناو ؛ ةداملا جاتن ركفلاو « ةداملا جاتن ناسنإلا ناو
 فيكي ىذلا وه ىداصتقالاو ىداملا عضولا نأو « ةيعامتجالا رشبلا ةايح مكحت

 وه هنأو ؛ اهراوطأ نم روط یآ فو اهتاقوآ نم تقو یآ فةيرشبلا ةايحلا لكش
 رشبلا اهئشني ىتلا مظنلاو تاسسؤملاو رعاشملاو راكفألا هنم قثبنت ىذلا لصألا

 نم لاحب هل ةقباس ىه ءىجتالو اهل اقباس امئاد ىتاي هنآو ‹ مهتابح ف
 عضولا نأو ؛ ةداملا قبسي نأ ىعولل نكميالو ىعولا قبست ةداملا نأل « لاوحألا
 تاسسؤملاو رعاشملاو راكفألا نف مث نمو « مئاد روطت ف ىداصتقالاو ىداملا
 ىداملا عضولاب اهطابترا مكحب « كلذك روطتلا ةمئاد هنع قثبنت ىتلا مظنلاو
 . هنع اهقاٹبناو یداصتقالاو

 اهتلص ةطقن نم ةيخيراتلا ةيداملا نع ثيدحلا دبن نأ انل قحي امبرو

 . اهميهافم ضعب ىلع ءوضلا ىقلي دق كلذ نأل « روطتلا ةيرظنو ةينيورادلاب

 ىلإ ةيلخلا ديحولا نئاكلا نم « ةايحلا » روطتل انيعم اريسفت نوراد مدق

 ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا اهب ترثأت « ئدابم » ةلمج هيف ررق « ناسنإلا

 : اهتلمج نم ناك « ةيخيراتلا

 . قلخلا ىلع اهتردقل دحالو ءىش لك قلخت « ةعيبطلا » نأ

 الو قلخلا نم نيعم دصقم اهل سيل هنأ ىأ ٠ ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نأو
 . ةياغ

 مكحت امك هتايح مكحت ىتلا ىه ىحلا نئاكلاب ةطيحملا ةيداملا فورظلا نآو

 . هروطت

 امنإو هروطت ةقيرط الو هتايح ةقيرط رايتخا ف ارح سيل ىحلا نئاكلا نأو

 . هب ةطيحملا ةيداملا فورظلا نم هنايك جراخ نم هيلع ضورفم كلذ

 ىناويحلا روطتلا ةلسلس ةياهن وه امنإ هتاذب امئاق اقلخ سيل ناسنإلا نأو
 . هدوجول قباسلا

 تاذب اموكحم ناك ةنهارلا هتلاح ىلإ هلصوأ ىذلا لوألا « هروطت » ف هنأو
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 . هل قباسلا روطتلا طخ تمكح ىتلا ةيداملا فورظلا
 ىذلا وه « روطتلا » نوناق نأل « ءايحألا ملاع ىف « تباث » ءىشل دوجوال هنأو

 ؛ اهتادارال عوضخ نودو اهنایک جراخ نم اهمكحي . ءايحألاو ةايحلا مكحي

 . ةيمتح ةروصبو
 نم ةيخيراتلا ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا تذخا مك نآلا حضتا دق هلعلو

 . اذه ىف نولوقي اذام ىرذل مه مهلاوقأ ىف رظننلف نكلو .روطتلا ةيرظنو ةينيورادلا

 . نأشلا

 ةيداملا ىلإ لخدم » باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲١ ص ) ثروفنروك لوقي

 : ( « ةيخيراتلا

 مدقت ىتلا ةقيرطلا سفنب ىعامتجالا ملعلل اساسأ ةيحيراتلا ةيداملا مدقتو »

 ناك ايأف. ىجولويبلا ملعللاساسآ ىعيبطلا ءاقتنالا قيرط نع روطتلا ةيرظن اهب

 لك ددحي اذهو ىعيبطلا ءاقتنالا قيرط نع روطت دق هنإف سردي ىذلا عونلا

 فيكتب هيلع وه ام حبصأ هنإف سردي ىذلا عمتجملا ناك ايآ ‹ لثملابو . هتعيبط
 . « جاتنإلا تاقالع مم تاسسؤملاو راكفألاو « جاتنإلا عم جاتنالا تاقالع

 ةمجرتلا نم ۲۷ ص ١ ج ) ةيسكراملا ةفسلفلا لوصأ باتك ىف ءاجر
 : ( ةيبرعلا

 : كلذ ف ريبك رثا ةيلاتلا ةثالثلا تافاشتكالل ناكو »

 ١ - ةدقعملا ماسجألا اهنع روطتت ىتلا ةيحلا ةيلخلا فاشتكا .

 ٣ - ةيئايميك ةقاطو سيطانغمو ءابرهكو ةرارح نم ةقاطلا لوحت فاشتكا «

 ةدحاو ةيدام ةقيقحل ايعون ةفلتخم روص ىهف .
 ىلع ادامتعا ةيرظنلا هذه ترهظا دقلف نوراد دنع لوحتلا ةيرظن - ٣

 ( ناسنإلا اهنمو ) ةيحلا تانئاكلا عيمج نأ ٠ ناويحلا ةيبرت ملعو « تايرفحلا

 ۰ « ىعيبطلا روطتلا تارمث ىه
 نم ٠١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسأ » باتك ىف ءاجو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا
 ملعلا ف ةثالثلا تافاشتكالا اصوصخو - ملعلا روطت دعأ كلذبو »

 ةيرظنو ةبحلا تانئاكلل ىولخلا نيوكتلا ةيرظنو ؛ ةقاطلا ظفح نوئاق : ىعيبطلا
 . ملاعلا نع ةيلدجلا ةيداملا ةيرظنلا راصتنال ةيملعلا تامدقملا- نيورا دل روطتلا

  زلجنإ كيردرفو سكرام لراك اهعضو ىتلا
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 ‹ خيراتلل ىداملا ريسفتلا : نيرمأ ةيخيراتلا ةيداملا نع انثيدح لوانتيسو
 . ةرسألاو قالخألاو نيدلل ىداملا ربسفتلاو

 : خيراتللىداملا ربسفتلا : الوأ

 خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهيلع موقي ىتلا ةفسلفلا نوكت نأ ىعيبطلا نم

 ةكرحوآءهل خرؤت ىذلا « ناسنإلا » ىلإ اهترظن ىف ءاوس « ةثحب ةيدام ةفسلف
 . ةكرحلا هذه ف رثؤت ىتلا لماوعلاو « خيراتلا لالخ ضرألا ىلع ناسنإلا اذه

 ةيرشبلا ةايحلا ف « ميقلا » دوجو ركني ال خيراتلل ىداملا ربسفتلا نا قحلاو

 ىلإ قحلا نكل .. طقف اسنجو انكسمو اسبلمو ابارشو اماعط ةايحلا رسفي الو
 هذه نوکت نأ - قبس امیف مهمالک نم درو امک- اعطاق ایفن یفنی هنآ كلذ بناج

 ىلع اهدوجو ف ةقباس نوكت نا وأ « اهتاذب ةمئاق نوكت نا وا « ةتباث ميقلا
 ةئشنم تاقوألا نم تقو ىأ ف نوكت نأ وأ ٠ ةيداصتقالاو ةيداملا عاضوألا
 .. لبق نم ةمئاق نكت مل ةيداصتقاو ةيدام عاضوأل

 ساساأو اهلك ةيرشبلا ةايحلا ساسأ وه ىداملا جاتنالا نأ نم ةيرظنلا ادبت
 : ىرشبلا خيراتلا

 ةيجولديألا » هباتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷ ص ) سكرام لوقي
 : ( « ةيناملالا

 ةمدقملا ريرقتب دبن نأ نم تامدقم ةيأ نع نيدرجملا ناملألا عم دب انل سيلو »

 ىتلا ةمدقملا ىهو الا « هرسأب خيراتلل ىلاتلابو هلماكب ىرشبلا دوجولل ىلوألا

 ف نوکی امك« شیعلا نم مهنکمی زکرم ف اونوکی نآ نم رشبلل دبال هنآ یلع صنت

 لكأملا ىلع ءىش لك لبق لمتشت ةايحلا نأ ديب . خيراتلا اوعنصي نأ مهرودقم

 ىخيراتلا لمعلا نإف اذكهو . ىرخأ ةديدع ءايشأو سبلملاو نكسملاو برشملاو

 .. تاذلاب ةيداملا ةايحلا جاتنإ . تاجاحلا هذه دسب ةنيمقلا طئاسولا جاتنإ وه

 ىف دبال . هلماكب خيراتلل ىساسا طرش . ىخيرات لمع لمعلا اذه نإف لعفلابو
 « امويف اموي هقيقحت نم نينسلا فالآ لبق لاحلا تناك املثم رضاحلا مويلا
 « ةيناسنإلا ةايحلا ىلع ءاقبإلا درجمل ةعاسف ةعاسو

 ىذلا سايقملا ىهو .. ةايحلا ف رصنع مهأ ىه مث نم ىداملا جاتنإلا ىوقو

 : ءیش لک هب ساقی
 نم ٠١١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسا » باتك ف ءاج

 ٠ ( ةيبرعلا ةمجرتلا
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 ¢ ةعيبطلاو عمتجملا نيب ةيدام تاقالع نع ربعت ةجتنمل ' يوقلا ناف اذکهو «

 ‹ ةعيبطلا ىوق ىلع ةيرشبلا ةرطيس ةجرد ىلع ليلد ىوقلا هذه روطت ىوتسم 9

 جاتنإلا ديوزتو لمعلا تاودأب ءىش لك لبق هسفن ىوتسملا ددحتي هرودبو
 ىوتسمب كلذكو « ملعلا روطتو ةيجاتنإلا ةيلمعلا ايجولونكتلا ميظنتو ةقاطلاب

 . « ةيملعلا تازجنملل ةيداملا ميقلل نيرشابملا نيجتنملا مادختسا
 .. ةايحلا روحم وه- ىداملا جاتنإلا ىلإ ىدؤي ىذلا لمعلا - لمعلاو
 كلذكل هنإو . ةورث لك ردسصم وه لمعلا نإ نويداصتقالا لوقب » زلجنإ لوقي

 كلذكل هنإو . ةيرشب ةايح لكل لوألا ىساسألا طرشلا هنإ . ةياهن ال ام ىلإ اضيأ

 ناسنالا قلخ دق لمعلا نإ » لوقن نأ - ام ىنعمب - اهعم انيلع ىغبن ةجرد ىلإ
 ةمجرتلا نم ۳ ص زلجنإ كير درف ةراتخم صوصن : باتك نع ) « هتاذ

 . ( ةيبرعلا

 نم روط ىأ ف ةيرشبلا ةايحلا لكش روصت ىتلا ىه جاتنإلا تاقالعو

 . اهراوطا

 هنم ةعبان نوكتو جاتنإلا بولسأب قلعتت ىرخألا ةايحلا رهاوظ عيمج نإف كاذ

 ةمجرتلا نم ١١۲ - ١١١ ص ) « ةفسلفلا سؤب » باتك ف سكرام لوقيو

 : ( ةيبرعلا

 انقيقحت ىدلو . ةيجاتنإلا ىوقلاب قلعتتو ةيعامتجالا تاقالعلا طبترت ١

 ؛ مهجاتنإ عونل مهرييغت دنعو ‹ جاتنإلا عون سانلا ريغي ةديدج ةيجاتنإ ىوقل

 . ةيعامتجالا تاقالعلا لك نوريغي مهنإف « مهتشيعمل مهبسك ةقيرط رييغت دنعو

 . ىعاطقإلا ديسلا هيف مكحتي اعمتجم كل لثمت ديلاب رادت ىتلا ةنوحاطلا نإ

 . ةيلامسأرلا ةعانصلا هيف مكحتت اعمتجم ةيراخبلا ةنوحاطلا لثمتو

 مهجاتنإ قباطتل ةيعامتجالا مهتاقالع نوسسؤي نيذلا سائلا سفن نإ »
 مهتاقالع قباطت ىكل حئاوللاو راكفألاو ئدابملا اضيأ نوجتني مهارت « ىداملا

 ىتلا تاقالعلاك ةيدبأ تسيل حئاوللا هذهو راكفألا هذه نإف اذكهو « ةيعامتجالا

 . « لاقتنا ةرتفو ىخيرات جاتنإ اهنإ . اهنع ربعت
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 - ٤٩ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا » باتك ىف نيلاتس لوقيو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠
 ريغت ةلاح ف امئاد وهف ةنيعم ةدم ادبأ فقيال هنأ جاتنإلل ىلوألا ةيصاخلا »

 ماظنلا ريغت ىلإ ةيمتح ةروصب ى دؤي جاتنإلا بولسأ نإف كلذ ىلع ةوالعو « ومنو
 . ةيسايسلا تاسسؤملاو ءارآلاو ةيعامتجالا راكفألا ريغتو هرسأب ىعامتجالا

 قلعتت ةيسايسلا هتاسسؤمو هءارآو « هتايرظنو هراكفأو هتاذ عمتجملا نإ »

 نمطمن لك - طسبا ةرابعب - ىأءعمتجملا ىف جاتنإلا بولسأب ساسألا ثيح نم

 . ريكفتلا نم طمن هقباطي ةشيعملا
 جاتنالا روطت خيرات ءىش لك لبق ىه عمتجملا روطت خيرات نأ اذه ىنعمو »

 ةجتنملا ىوقلا روطت خيرات . روصعلا لالخ بقاعتت ىتلا جاتنإلا بيلاسأ خيراتو
 « سانلا نيب جاتنإلا تاقالعو

 ةمجرتلا نم ۲۹ ص ١ ج ) « ةيناملالا ةيجولويديألا » هباتك ف سكرام لوقيو
 : ( ةيبرعلا

 رشبلا عمجت ةيدام ةطبار ةمث نأ ةيادبلا ذم امامت ىلجلا نم هنإف اذكهو ١

 رشبلا مدق ةميدق ىهو « مهجاتنإ طمنو مهتجاحب ددحتت « اضعب مهضعب
 لشمت كلذبو  ةديدج الاكشا ماودلا ىلع ذختتل ةطبارلا هذه نإو  مهسفنا

 ىلع ةوالع - ققحي ینید وأ یسایس ءاره یآ دعب دجوی نا نود یتح « اخیرات »
 . « رشبلا نيب كسامتلا - كلذ
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 ةسمخ ىلإ - ركذلا ةفلاسلا دعاوقلا ىلع ءانب - ىرشبلا خيراتلا مسقني

 ةيسيئر راوطأ :

 ةيئادتبالا ةيعاشملا ٠ ةيكارتشالا مث « ةيلامسارلاو « عاطقإلاو « قرلاو
 ةيعويشلل ةدهمما .

 : ةيئادتبالا ةيعاشملل ةبسنلابف

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲٠١ ص ) ةيخيراتلا ةيداملا باتك ف ءاج

 هيف ثدح ىذلا عمتجملل ىلاقتنا لكش لوأ ىئادبلا عيطقلا ناك دقف اذكهو »
 ملاع نع ناسنإلا لصفتا امدنع عيطقلا اذه رهظ دقلو . ناسنالا نيوكت

 نا ىلإ ( ايقاب لظو دصقي ) ايقاب لاز امو ؛ لمعلا تاودأ جاتنإب ادبو ناويحلا
 . « ءىطبلا ىجيردتلا اهروطتل ةجيتن ثيدحلا ناسنإلا حمالم تنوكت
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 - ۸ص ) « خيراتلا ءدب ذنم عمتجملا روطت نع ةحمل » باتك ىف لاجيس لوقيو

 (  ةيبرعلا ةمجرتلا نم
 كلت ف ىناسنإلا عمتجملل ايرورض ىئادبلا ىعاشملا ماظنلا اذه ناك دقل »

 ةايح هدارفا شاع ول عمتجملا ىلع ليحتسملا نم ناك دقلف . روطتلا نم ةلحرملا

 . دعب اميف اهنسحي نأو ةيئادبلا تاودألاو ةحلسألا عرتخي نأ ةرثعبم ةلزعنم
 ةعيبطلا دض حافكلا ناديم ف ىلوألا مهتاراصتنا اوزرحي نا سانلا مطتسي ملو

 مهتوق وه ىعاشم نطب ف مهداحتا ناك دقل . ةينواعتلا مهتايح لضفب الإ
 . « ةيسيئرلا

 : ( ةيبرغلا ةمجرتلا نم ٠١ ص ) لوقيو
 نم ددع ىدل هذه انمايأ ىتح ةدوجوم ةيئادبلا ةيعاشملا اياقب لازتالو د

 اكلم ضرألا اهيف ةيعارزلا تاعامجلا كلمت ةيئادب ةيعاشم لكش ىل بوعشلا

 . ةتقؤم ةروصب اهيف فرصتلل اهئاضعأ ىلع اهنم اصصح عزوتو « اكرتشم

 ءدب ةطقنك ةيئادبلا ةيعاشملا دوجو كشلا عضوم عضوي نآ اذه دعب نكمي سيلو

 . اهلك بوعشلا روطت ىف

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٩١ ص ) لوقيو

 ماظنلا فورظ ددحي ىذلا وه ةجتنملا ممتجملا ىوق ىوتسم روطت ناك دقل ١
 اودجوأ نبذلا مه نييئادبلا سانلا نأ روصتلا ًاطخلا نمو . ىئادبلا ىعاشملا

 ةدارإب ةقالع نودو ةيعيبط ةروصب روطتو لكشت دقلفءمهنم ىعو نع ماظنلا اذه

 « مهيعوو سانلا
 . ةيمتح ةروصب ىهتناو روطلا اذه لحنا مث

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملا » باتك ف ءاج

 عباطلاو ةيعامتجالا ةيكلملا نيب ضقانتلا رهظ ىدرفلا جاتنإلا روهظ عمو »
 ةيكلملا ىلع ءاضقلا قيرط نع لحي ىذلا ضقانتلا اذه ٠ جاتنإلا ةيلمعل ىدرفلا
 بابسألا ىه هذهو « جاتنإلا داومو لئاسول ةصاخلا ةيكلملا روهظو ةيعامتجالا
 « ةيعيبط ةيمتحك ىئادبلا ماظنلا ىلع ءاضقلا ىلإ تدا ىتلا ةيسيئرلا

 دجوو « تاقبطلا تدجو ةعارزلا روهظب ةيئادبلا ةيعاشملا تلحتا نيحو
 : ةيداملا حلاصملا ىلع عارص وه ىذلا . تاقبطلا عارص

 نم -۲٠ ۲۰ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملا ىلإ لخدم » باتك ف ثروفنروک لوق
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا
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 فورظ ربيغتل ىقبطلا عارصلا خيرات وه طقف ناسنالا خيرات راص امنإ »
 « ةيلامسارلا تاعمتجملا ف لئاهلا ريغتلا مث « ةعارزلا ءوشن عم جاتنإلا

 ١١١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا سسأ » باتك ىف ءاجو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم
 لبقو الوأ ىه ةيرشبلا تاقبطلاو ةيعامتجالا تائفلل ةيساسألا حلاصملاو »

 ةيسايسلا حلاصملا رمألا ةياهن ف ددحت ةيداصتقا ةيدام حلاصم ءىش لك

 « اهريغو ةيفسلفلاو ةيملعلاو ةيلامجلاو ةينيدلاو ةيقالخألاو ةينوناقلاو

 ةمجرتلا نم ٠٥1 ص ) « ةيناملأالا ةيجولويديألا » باك ف سكرام لوقيو
 : ( ةيبرعلا

 نأ ىنعي . اضيأ ةدئاسلا راكفألا رصع لك ف ىه ةدئاسلا ةقبطلا راكفأ نإ »

 ةوقلا هتاذ تقولا ف ىه عمتجملا ف ةدئاسلا ةيداملا ةوقلا ىه ىتلا ةقبطلا

 ف كلمت ىداملا جاتنإلا لئاسوب فرصتت ىتلا ةقبطلا نإ . ةدئاسلا ةيركفلا

 نيذلا كئلوا راكفآ نإ ثيحب«ىركفلا جاتنإلا لئاسو ىلع فارشإلا هتاذ تقولا

 ةقبطلا هذهل كلذ ءارج نم عضخت ىنهذلا جاتنإلا لئاسو ىلإ نورقتفي

 « ةدئاسلا

 : قرلا ىلإ سانلا لقتنا ةيئادبلا ةيعاشملا نم

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲٠۷ ص ) جنرهود ىتنأ باتك ف زلجنإ لوقي
 ناك دق نيحلا كلذ ف ةدئاس تناك ىتلا فورظلا ف ةيدوبعلا قيبطت نإو »

 « ١ »« ! مامألا ىلإ ىربك ةوطخ

 ملف ىلاتلابو « ناويحلا نم قثبنا دق ناسنإلا نأ ةعقاولا قئاقحلا نم هنا كلذ

 صيلخت لجأ نم ةيشحو نوكت نأ داكت ةيربرب لئاسو مادختسا نم دب هل نکي

 « ۲ »! « ةيربربلا نم هسفن
 زجعي ىذلا نيدملا نأ كلذ نيّّدلاو برحلا : نييساسا نيعبنم نم قرلا أشنو

 . قيقر ىلإ لوحتي ناك دادسلا نع
 ةجردلابو - ميدقلا ممتجملا ف ىقبطلا عارصلا ناك » : سكرام لوقي

 نم نيادملا لاوز ىلإ امور ف ىهتنا دقو « نينيدملاو نينئادلا نيب اعارص - ىلوألا

 ءدب ذنم عمتجملا روطت نع ةحمل باتك نم القن ) دبع ىلإ هلوحتو ةماعلا ةقبط
 . ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١۷ ص خيراتلا

 اندنع نم بجعتلا « ۰ ١ ۲١
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 تمدقتو ةفسلفلا ترهظو ةفاقثلا تمنو ةلودلا ترهظ قرلا ممتجم فو
 ! ىقبطلا عارصلا ىلإ نويداملا هوزعي اريبك امدقت ةيرشبلا

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص ) ةيخيراتلا ةيداملا باتك ف ءاج

 « ةفسلفلا روهظ ىلإ ىدأ ةيرظنلا فراعملاو ىقبطلا عارصلا روطت نإ »

 ةيحور ةادأ ىلإ ايجيردت لوحت ىذلا « نيدلا ديعص ىلع ةمهم تافالتخا تثدحو

 ايرذج ابالقنا ثدحي تاقبط ىلإ عمتجملا ماسقنا نإف اذهبو « ريهامجلا دابعتسال

 تاذلاب ىدوبعلا عمتجملا فو اهلك ةيحورلا عمتجملا ةايح فو ىقوفلا ناينبلا ف

 . « ىعامتجالا مضولل ةنهارلا لاكشألا لك ةرم لوأل ترهظ

 حلفت ملو . خيراتلا اهفرعي ىتلا ةعاشبلاب ابوروأ ف قيقرلا ةلماعم تناكو
 ةيدام بابسأل نكلو . مهنع قرلا عفر الو مهلاوحأ نيسحت ىف ديبعلا تاروث

 . راهني قرلا دهع أدب ةتحب ةيداصتقاو
 _ ۲۲٢ ص ) « ةلودلاو ةصاخلا ةيكلملاو ةرسألا لصا » باتك ف زلجنإ لوقي
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷

 لعجت ثيحب ةوقلا نم لازت ال تناك توملا ىلع ةفرشملا ةيدوبعلا هذه نكل

 نامورلا ماقمب قيلي ال عيضؤ ىدوبع لمع هنأكو ودبي جاتنإلا لامعا نم لمع لك
 رل ارح ... رارحألا

 لالخ ةينامورلا ةيروطاربمإلا ف ةيدوبعلا رامث نم تنج دق ىه ذإ « ةميدقلا

 ةرجاتملا نم نييحيسملا عنمل ال اًنيش دعب اميف لعفت ملو ‹ نمزلا نم نورق

 ضيبألا رحبلا ىلع ةيقدنبلا راجت وا لامشلا ىف ناملالا ءاوس - قيقرلاب

 تلاز امنإو . ةريخألا نينسلا ف جونزلا قيقرلاب ةراجتلا رظحل الو - طسوتملا

 ةماسلا اهتعسل اهءارو تفلخ اهلاوزب اهنكل . طق احبر ردت دعت مل اهنأل ةيدوبعلا

 قاقزلا ةباثمب كلذ ناكف ؛ ةعضلا مسيمب جاتنإلا ف رارحألا لمع اهملسوب كلذو

 نم ةليحتسم ةيدوبعلا تناك « هيف هسفن ىنامورلا ملاعلا دجو ىذلا دودسمملا

 دعي مل. ةيقالخألا ةيحانلا نم انجهتسم رارحألا لمع ناكو ةيداصتقالا ةيحانلا

 رداق ريغ لازيال ريخألا ناكو ىعامتجالا جاتنالا ساسأ لظي نا لوألا مسو ف

 ةروث ىوس لاحلا اذه ف عفني نكي مل« جاتنالا اذهل اساسا نوكي نأ ىلع

 « ١ » « ةلماک

 ١ ١ ةروثلا هذه تناك فيك انل لقي ملء .
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 لوحت مهأ ىديدحلا ثارحملا عارتخا ناك ىرخأ ةهج نمو .. ةهج نم اذه

 . عاطقالا روهظ ىلإ ىدأ

 نم ۲١ ص ) خيراتلا ءدب ذنم عمتجملا روطت نع ةحمل » هباتك ف لاجيس لوقي
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا

 ف ةجتنملا ىوقلا روطت لاكشأ نم ايرورض ايعامتجا الكش قرلا ماظن ناك »
 اذه طاطحنال ايبس هرودب ناك روطتلا اذه نكلو خيراتلا لحارم نم ةلحرم
 « ماظنلا

 هيف ناترطيسملا ناتقبطلا تناكو .. ةفورعملا ةيبوروألا هتروصب عاطقالا ءاج

 اتلك حلاصل رخسم بعشلا ةيقبو « نيدلا لاجر ةقبطو كالملا رابك ةقبط امه
 تاودأ تروطت ىتح « ةيمتحلا » ةيخيراتلا هتلوج عاطقالا ذخأو .. نيتقبطلا

 ةيسانم ريغ تراصو ةمئاقلا جاتنإلا تاقالع تدقعتو ةلآلا عارتخاب جاتنإلا

 . ةديدجلا ةيداصتقالا ةلحرملل

 ناك ةيداملا ةيحانلا نمف . ةيداصتقاو ةيدام فورظ ةجيتن عاطقاإلا ءاج °

 ةديدج تاودأ لاخدإ ةجيتن ضرألا ةعارز روطتو ىديدحلا ثارحملا عارتخا

 ةيحانلا نمو « عاطقالا روهظ ىلإ تدأ ىتلا بابسألا مها نم ةيحالص رثكا
 هتلاحب - قيقرلا حبصا نا دعب جاتنإلا تاقالع رييغت نم دبال ناك ةيداصتقالا
 حلاصم ةيبلت نع ازجاع ىرخا ةرابعب واء«جاتنإلا نع ازجاع - اهيلع ناك ىتلا

 اهاقلتي ناك ىتلا ةعشبلا ةلماعملا ةجيتن هبرهو هدرمت ةرثكل « ةيداصتقالا ديسلا

 . هليكو وأ ديسلا نم

 باسحل لمعي ىذلا حالفلا نكلو ضرألا ديسلا كلمي ىعاطقإلا ماظنلا فو

 هب حمسي ىذلا ردقلاب - ضرألا نم ةريغص ةعطق كلتمي نا نكمي ديسلا
 وه هنم شيعي - كلذك ىعاطقالا هددحي - جاتنإلا نم بيصن هلو - ىعاظقإلا
 . هترسأو

 ةايحلا هل رفوي نأ نم لاضأ ناك  هعومجم ف - حالفلا بيصن نكلو
 كنضلا نم ةلاح ف نوشيعي هترسأو وه ناكو « ةيحصلا ةايحلا وا ةميركلا

 وأ عوجلا ةجيتن فولألاو تائملاب نوتومي نوحالفلا ناك ام اريثكو « ديدشلا
 . ةكاتفلا ةئبوألا ةجيتن وأ لسلاب ةباصإلا

 . مهيلع عقاولا شحافلا ملظلا عفرل نييعاطقالا دض نيحالفلا لاضن أدبو
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 مهعالقب نيينصحملا نييعاطقالا نم اًئيش اولاني نأ نم فعضأ اوناك مهنكلو
 ددحم فده وذ عمجت نيحالفلل نكي مل هنأ امك « مهيمحت شويجب نيدوزملا

 نم نكلو . قافخالاب مهتاروث تءاب كلذل« نييعاطقالا دض ةمظنم ةكرعم ضوخي

 . ةيلامسأرلا هلحم لحتل راهني عاطقإلا ذخأ ىداصتقإلاو ىداملا روطتلا لالخ

 ةىيدملا ف اهتاشنل ةيزاوجربلا نويعويشلا اهيمسي ىتلا ) ةيلامسآرلا تاشن

 جيردتلاب لحت تذخآ ىتلا هلآلا عارتخا اهمهآ لماوع ةدع ةجيتن ( ەئ

 ةراجتلا مجح دازو ةيفارغجلا فوشكلا تعستا امك « ىوديلا جاتنإلا لحم

 نم هدي دهج لماعلا ررجأت ی - روجأملا لمعلا ةرهاظ نأ امك < “أ «ةيبروألأ

 ناك نإو ندملا ف دجوت تادب دق تناك - ةايحلا بلاطم ىلع لوصحلا لجا

 تماقف ةىشانلا ةيعانصلا ةكرحلا ليغشتل ايفاك نكي ملرمألا ئداب ىف اهمجح

 . عاطقالا ميطحت ىلإ تدأ ىتلا ةروثلا

 ۲٣ ص ) ٠ خيراتلا ءدب ذنم عمتجملا روطت نع ةحمل » باتك ف لاجيس لوقب

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم

 راصو ٠ ةيمانتملا ةجتنملا ىوقلا عم ةضقانتم تراص عمتجملا ف ةجتنملا ىوقلا
 . « ةيخيرات ةرورض اهؤاغلإ

 ىملعلا لاجملا اهنم ةريثك تالاجم ف ميظع مدقت ثدح ةيلامسأرلا لظ فو

 لجأ نم جاتنإلا ةدايزل امتاد ىعست ةيلامسأرلا نأل ىجولونكتلا لاجملاو

 ف سانلا نم ةريبك ةهعومجم هيف نواعتي لمعلل ديدج ميظنت اشن امك . حبرلا
 نم تالصاوملاو قرطلل ننسحت اشنو . ىدرفلا لمعلا نم الدب دحاولا لمعلا

 رامعتسالا ناك امك . اهجراخو دالبلا لخاد ف ىعانصلا جاتنالا فيرصت لجأ

 تاسشنو . جاتنإلا ضناف فيرصتل الاجمو ةصيخر دراوم ىلع لوصحلل ةليسو

 ةبسانمب قيلعت نم انه اىل دبال نكلو ٠ اهشقانن الو راكفألا ضرعن - ةراشالا تقبس امك - انه نحن » ٠ ١
 للد مهلامغإ لعتسيو ٠ نيدماع نويروألا نوحرؤملا هلفغي ةينروألا ةراحتلا مجح ةدايرو ةيفارغجلا فوشكلا
 ةتيدحلا ةييلصلا نورحلا نأ ةقيقحلا ناف . ىرشىلا عيراتلا ف هراثأو ىنيدلا رصنعلا سمط نوبحب نيذلا لك

 , سلدنألا ءارو امي مهيلع ءاصقلا ةلواحمل مهتقحالمو . سلدنألا نم نيملسملل ييحيسملا درط دعب تا دب ىتلا
 انروأل فشك ىدلا - اماحادوكساف نأ كلذ ىلع لاثم رهشأو ؛ ةيفارعجلا فوشكلل ىقيقحلا بسلا ىه تناك

 الإ قبي ملو مالسالا ةبقر اىقوط نآلا ١ ةيقرشلا دنهلا رزح ىلإ هلوصو دنع لاق - حلاصلا ءاحرلا سار قيرط
 ةراجتلا طيشنت ىف لماوعلا مهأ مالسالا دالبل ىبيلصلا رامعتسالا ںاک دقو ١ تومیم قئتحیل لبحلا بدج
 , رابجلا ملاظلا اهومن لمكتستل ةيمانلا ةيلامسارلل ةصرفلا ةحاتإو ةيىررألا
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 اذه نكلو . قلطملا ىكلملا مكحلا لحم ىروتسدلا مكحلا لحو ابروأ ف ١ ممألا ١

 لل ىقيقحلا دهجلا لذبت ىتلا ١ ةدهطضملا لامعلا ةقبط باسح ىلع ناك هلك
 ليلقلا لقأ الإ لانت الو جاتنإلا ةيلمع

 نم ۲۷۹ ص ) « ةلودلاو ةصاخلا ةيكلملاو ةرسألالصأ » باتك ف زلجنإ لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا

 ناف ۲ ةراضحلا ساس وه ىرحأ ةقبط لبق نم ةقبط لالغتسا ناك الو ١

 تقولا ف ىه جاتنإلا ف مامألا ىلا ةوطخ لك . رمتسم ضقانت ف ریسی هلک اهومن
 لك . ىمظعلاا ةيرثكألا ىأ ةدهطضملا ةقبطلا لاوحأ ف ءارولا ىلإ ةوطخ هتاذ

 تاقبطلا ىدحال ديدج ررحت لك . نيرخالل ارس نوكي نأ دہال ضعبلل رخ وهام
 فف هدجن اذه ىلع ليلد مظعأو . ىرخأ ةقبطل اديدج اداهطضا امناد ىنعي
 . نآلا اهراتا هرسأب ملاعلا فرعي ىتلا ( ةيلامسأرلا دصقب ) ةلآلا لاخدإ

 ٣۷ص - ١ج ) « ةيخيراتلا ةيداملا ىلإ لخدم » باتك ف ثروفن روك لوقيو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم

 لحم تلح دقلف ( ايدرف نوكي نأ نم الدب اكرتشم هلعج دصقي ) لمعلا كيرشت
 ف اعم هيف سانلا نواعتي ىذلا ىعامتجالا لمعلا ةوق ريغصلا ىدرفلا جاتنإلا

 اهقوعت ةمسلا هذه نكل . ةقاطلاب لمعت تالأ مدختست ةريبك ةيجاتنإ تاشنم

 ؛ ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠۷٤١ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملا ١ باتك ف ءاجو

 رييغت ىلإ ةديدجلا ةدعاقلل هتمءالم عم هرودب ىدؤي ىذلا ىقوفلا ءانبلا بيكرت
 . هلك عمتجملا هجو

 نريسكراملاو . ممألا ءوشن رصع وه ةدعاسصلا ةيلامسأرلا رصع نا «

 ةمزاللا ةيداصتقالا طورشلا نأل ةيلامسأرلا لبق دجوت مل ةمألا نأ ىلإ نوبهذب
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 تاعومجم طالتخا نم بعشلا نّركت نإ « ١ ءةمودعم لازتال تناك اهًبوشنل

 . ةمألا نيوكتل قلطنملا ناك ةفاقتلاو ةغللاو ضرألا ف تدحتا ةفلتخم ةيفارغج

 ةثيدحلا ممألا لكف « دحاو بعش نم ةمألا فلأتت نأ ايرورض سيل هنآ عم

 معمجتل لكشك ةمألا نيف اذكهو . ةفلتخملا بوعشلا داحتال ةجيتن ًاشنتو تأشن

 شنت يهو « هساسآ رلع ًاشنتو ىلامسأرلا جاتنإلا تابلطتم نم تاشن سانلا

 « ۲ »۰ مخضلا ىلامسارلا جاتنإلا روطت لجأ نم ةيرورض اهنأل

 .. ىمتحلا روطتلا ءىجي مث اهرود ةيلامسارلا ذخأتو

 ۲١ ص ) « خيراتلا ءدب ذنم عمتجملا روطت نع ةحم » هباتك ىف لاجيس لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷ -
 اموي ودبت - ةجتنملا عمتجملا ىوق روطتت امدنع - ةيلامسارلا نأ ريغ »

 تامزألا كلت وه كلذ ىلع ناهرب ىدجاو . اهيلع ةرطيسلا ىلع ةردق لقأ امويف

 ىوقلا نم اءزج رمدتو ىلامسارلا ماظنلا عزعزتف ىرود وحن ىلع ىتأت ىتلا

 ىوقلا هذه روطت قيرط ىف اقئاع شكأف رثكأ ةيلامسارلا حبصت اذكهو . ةجتنملا

 ةيروثلا قرطلاب ةيلامسأرلا ءاغلإ نأ نيبتي انه نمو « اهتاذ ىه اهتدلو ىتلا

 ىلع لخدت ءابلا نأل اهب ةيعوبشلا لادبتسا دصقي ) ةيعويشلاب اهلا دبتساو

 حبصي اكرتشم اكلم هيف جاتنإلا لئاسو نوكت تاقبط نود عمتجمب ىأ ( كورتملا

 . « ةيخيرات ةرورض
 ةيلامسارلا حلاصم نيب ديازتملا ضقانتلا وه كلذ ف ىسيئرلا ببسلاو

 ةقبط ةروث ىلإ ةياهنلا ف ىدؤي ىذلا ( ايراتيلوربلا ةقبط ) لامعلا حلاصمو
 الب عمتجم ءاشنإو اهنم ةطلسلا عزنل نييلامسارلا ةقبط ىلع ايراتيلوربلا
 . ةقبطل ةقبط لالغتسا نود عيمجلا ىلع جاتنإلا عيزوتو ١ تاقبط

 نم سانلا اهيف لقتني ةيلاقتنا ةلحرم كانهف . ةدحاو ةعفد كلذ متيالو

 ةريخألا ةلحرملل دهمت ةيكارتشالا ةلحرملا نإ مث ٠ ةيكارتشالا ىلإ ةيلامسأرلا

 بسح لكلو ؛ هتقاط بسح لك نم » ًادبم ققحتي ثيح ةيعويشلا ىهو
 . « هتجاح

 ىتح . اهيلع ءاضقلاو ةلغتسملا ةقبطلا ةلازإل حافكلا ف ىلوألا ةلحرملا ىضقنت

 ابروأ ف ممألا ةأشت ىلع اقداص نوكي دق اه نإ - طقم ةركذتلل نكلو - ةركفلل ةشقاسم نود لوقن ١ ٠١ ١ ه

 لاق ةمأ دوحولا ىلإ تزرب انرق رشع دحاب لذ لبق نكلو . ىداليملا رشع نماثلا نرقلا ف ةيعانصلا ةروثلا مم
 دعب اميف اهنا ىف ةشقانملا رطناو « سانلل تجرخا ةمأ ريخ متنك » . اهقلاخ اهنع
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 نم هيكلملا ليوحتو تاقبطلا ةلازإ ىلع ةيببملا ةديدجلا ئدابملا ليصأت نكمي

 ةلحرملا ققحتت ىكل جاتنإلا ةدايز ىلع لمعلاو « ةيعامج ةيكلم ىلإ ةيدرف ةيكلم
 ناسنإ لك نكمت جاتنإلا ف ةلثاه ة دايزب الإ اهيلإ لوصولا نكميال ىتلا ةريخألا

 . هتقاط تسح لمعي ىذلا تقولا ف هتجاح بسحب ذخاي نآ

 : ةرسألاو قالخألاو نيدلل ىداملا ريسفتلا : اناث

 : لوألا. دحاو نآ ف نارمأ ةرسألاو قالخألاو نيدلل ى داملا ربسفتلاب دصقب

 مث نمو ١ وحنلا اذه ىلع اهيلإ رظنلا نكميالو . اهتاذب ةمئاق « اميق » تسيل اهنأ

 لاوحألل ساكعنا تقولا تاذ ف اهنأ : ىناثلاو . ةيسدق الو تابث اهل سيلف

 وأ ىدام مضو لكو . تاقوألا نم تقو ىأ ىف ةمئاقلا ةيداصتقالاو ةيداملا
 . ةرسألاو قالخألاو نيدلاب ةقلعتملا « راكفألا » شني ىذلا وه مئاق ىداصتقا

 كيلإو . ىداصتقالا وأ ى داملا مضولا ريغت املك ايمتح اريغت راكفألا هذه ريغتتو

 : ةثالثلا رومألا هذه نم رمأ لك ف مهلاوقأ

 ١ - نيدلا :

 : ( جنرهود ىتنأ باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۸١ ص ) زلجنإ لوقي

 كلتلرشبلا ناهذأ ف ىمهولا ساكعنالا الإ نيدلا سيلف ءىش نم نكي امهمو »

 هيف ذختت ساكعنا وهو ٠ ةيمويلا مهتايح ىلع رطيست ىتلا ةيجراخلا ىوقلا

 . ( ةقراخ ىوق دصقي ر ١ ةيعيبط قوف ىوق لكش ةيضرألا ىوقلا

 : ( باتكلا سفن نم ۲۸۲ ص ) كلذك لوقيو

 مات لهج ف دعب مهو سانلاب ركفلا لصو ذإ - مدقلا ىف ةلغوملا ةنمزألا نم »

 مهراكفأ نأب لوقلا ىلإ « مهمالحأ ريثأت تحتو « ةصاخلا ةيدسجلا مهتاينبب

 نكست ةصاخ حور لعف نم لب « اهتاذ مهداسجأ لعف نم تسيل مهسيساحأو

 اوعنطصي نأل اورطضا يحلا كلذ ذنم - توملا ةظحل هقرافتو دسجلا اذه

 . ىجراخلا ملاعلا عم حورلا هذه تاقالع نع اراكفأ مهسفنأل

 تادلو - ةيعيبطلا ىوقلا صيخشت قيرط نع - امامت وحنلا اذه ىلعو »

 ىلإ « رثكأف رثكأ ىضرأ ريغ الكش قحاللا روطتلا لالخ تذختا ىتلا ىلوألا ةهلآلا

 نأ ىلقعلا روطتلا لالخ ىعيبط وحن ىلع ًأشنف .. ديرجت ةيلمع اريخأ ثدح نأ

 ةديقملاو ةفيعضلا ةطلسلا ىوذ نيددعتملا ةهلآلا نم سانلا لقع ف تدلوت

 « ةيديحوتلا تانايدلا ف درفنملا دحاولا هلالا ةركف ١ ضعب لايح مهضعب
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 - ۲۹۱ ص . ۱ ج ) ةيسكراملا ةفسلفلا لوصأ » باتك وفلؤم دهشتسيو

 زلجنإل ةلوقلا هذهب ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷

 ةدودحم تايرظنلا هذهو ٠ ةدودحملا ناسنإلا تايرظن نم دلوي نيدلا نإ ١

 اوناك ىتلا « ةيداعملا ةعيبطلا مامأ ابيرقت قلطملا نييئادبلا سانلا نجعب

 ىذلا عمتجملاب ىمعألا مهقلعتب ةيناث ةيحان نم ةدودحم ىهو  اهنومهفيال

 ههلآلا تناك اذكهو . ةيماس ةدارإ نع ريبعت هنأ مهل ودبي ناك ىذلاو « هنومهفيال

 اساكعنا - عمتجملاو ةعيبطلا ىلع ةرطيسملا ةرابجلا ةمهملا تانئاكلا ىهو -

 مولعلا مدقت ىلع ناكو ٠ عمتجملاو ةعيبطلا مامأ ىعوضوملا سانلا زجعل ايتاذ

 ةهلآ دوجوب داقتعالا ٠ ىمهولا تادقتعملا مباط رهظي نأ ةيعامتجالاو ةيعيبطلا

 . « دحأو هلإ دوجوب داقتعالا مت ١ ةددعتم

 « اباناك ناج عمج ) « زلجنإ كيردرف ٠ ةراتخم صوصن » باتك ف ءاجو

 . ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۱۷۸ - ٠۷۷ ص ٠ ىنبلا ىفصو ةمجرت

 .. ةفسلفلاو نيدلاك ءاضفلا ف ىلعأ موحت ىتلا ةيجولديألا تالاجملا اما .

 دهعلا اهدجو دقو خيراتلا لبقام ىلإ دوعت - ةيقب نم ةفلؤم اهنإق ٠ خلا

 ةفلتخملا تاروصتلا هذه نإ . ءابغ مويلا هيمسن امل - اهطقتلاف همامأ ىخيراتلا

 ىوقلا نعو ١ حاورألا نعو « هتاذ ناسنإلا نيوكت نعو . ةعيبطلا نع ةئطاخلا

 روطتلاف  ىبلس ىداصتقا ساساأ الإ بلاغلا ف اهل سيل  ةيرحسلا
 ىلع كلذك نكلو - ةلمكتك هيف نوكت خيراتلا لبقام دهعل فيعضلا ىداصتقالا

 . « هعيبطلا نع ةئطاخ تاروصت - ببسك ىتح وأ طرشك یئزج وحن

 ةجيتن هروطت نع امأ ( ةيئادبلا ةيعويشلا ةرتف ف ىأ ) نيدلا ةاشن نع اذه

 ريدختل لغتسا عاطقإلاو قرلا دهع ف هنإف ةيداصتقالاو ةيداملا عاضوألا ريغت

 اضيوعت ةنجلا ميعنب مهتينمتلو « مهيلع عقاولا ملظلاب اورعشيال ىتح نيحداكلا

 . ايندلا باذع نع

 نم ٠١١ - ٠١۷ ص ٠ ۲ ج ) ةيسكراملا ةفسلفلا لوصا باتك ف ءاج

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا

 رصعلا ف ابروأ ف قيقر دجو كلذلو « قرلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا مرحت مل »

 دايسألا ترطضاو . مهديس اوعيطي نأ ءاقرألا ةسيذكلا تملع دقلو .. طيسولا

 اذهب اهنكلو ٠ ةيدبألا رانلاب مهتددهو « هللا ةنده ١ مارتحا ىلإ اقح نيبراحملا

 امك « عمتجملا ةايحل ةيرورضلا تاعورزملا ءىش لك لبق تذقنا دق ءارجإلا
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 ف ىمحت اذكهو . ةروثلا ران عالدناو ةعاجملا ىشفت تنمأو جاتنإلا تظفح

 ١ « ٠ ءةيلاغملا نييعاطقإلا تافرصت دض ةيعاطقإلا ةياهنلا

 : هباتكل ةيبرعلا همجرتلا نم ١١۷ - ۱١۸ ص ) ٹروفنروک سيروم لوقیو
 : ( « ةيخيراتلا ةيداملا ىلإ لخدم »

 . ةلئاه ةناكم ةيكيلوثاكلا ةسينكلل تناك ةيبرغلا ابروأ ف عاطقإلا جوأ فو ء

 ةديقعلا هذه تيقلو ‹ نونفلاو بدالاو ةفسلفلا ةيكيلوثاكلا ةديقعلا تداسو
 - نيئاوقلاو مهلودو نييعاطقإلا ماكحلا ةدناسم - ةينمزلا ةطلسلا ةدناسم
 ىقلتو ةقطارهلا هب قحالت ةسينكلا تناك ىذلا ىساقلا سامحلا ريسفت نكميالو
 دقل ؛ سوهلا اذه دجو اذاملف ىنيدلا سوهلا درجمب ماكحلا ةدناسم هيف
 . تسحاو ىعامتجالا ماظنلا ف ىساسا ءزجك ةيكيلوثاكلا ةديقعلا ترقتسا

 نيرخآلا ضرألا كالم رابك بناج ىلإ ضرألل ريبك كلامك - قح نع ةسينكلا

 « ةقطره لك فلخ نماكلا ىعامتجالا قزمتلا رطخب -
 ص ) ىطسولا روصعلا ف تداس ىتلا ةينيدلا بورحلا نع زلجنإ لوقيو

 : ( ةيخيراتلا ةيداملا باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٩۹ - ٠۷١

 ةيدام ةيقبط حلاصم نمضتت تناك .. ةينيدلا بورحلاب ىمسيام نإ ء
 تاعارصلا نا مغرو .. امامت ةيقبط ابورح بورحلا هذه تناك دقف  ةيباجيإ
 بلاطمو تاجاحو حلاصم نأ مغرو « ةينيد تاراعشب ةفلغم ذئدنع تناك ةيقبطلا

 نم اًئيش اذه لدبي ملف « ىنيد راعش فلخ ةيفتخم تناك تاقبطلا فلتخم

 . « مايألا كلت فورظ عقاو نم ةطاسبب هريسفت نكميو « رمألا

 هذهل مهريسفت اذهو « ابروأ ف نيدلا فعض دقف ةيلامسأرلا رصع ىف اما
 : ةرهاظلا

 ةمجرت ) « ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا ء باتك ف لوس جروج لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٤۹ - ١١ ص « ىواربلا دشار روتكدلا
 اما ىعيبطلا ملاعلا ىلإ اهتارظن ف تأطخأ دق ةميدقلا رداصملا تناك اذإف »

 عضوم ءىش لك حبصأ ؟ ىرشبلا كولسلا ىلإ اهتارظن ف ةئطخم كلذك تناك
 نيب زييمت كانه دعي ملو « ةفسلف ملعلا ىمس كلذ ىلعو « كشلاو لؤاستلا

 نم ةداسلا عنمو ١ ةهح نم ةداسلل قيقرلا عاصخإ جودزم رود ثتماق ةسينكلا نا صنلا اذه نم مهفي ء١ ١ ء

 ىلإ اوريشي الو لوألا رودلا اودكؤي نأ نييعويشلا مالك ف بلاغلا ىكل  ىرخا ةهج نم قيقرلا ةلماعم ةءاسإ
 ' ةيداصتقا تاياغو بابسأب سوفنلا ف نيدلا قيمعت ةيلمع صنلا طير دقف لاح ىأ ىلعو . رخألا رودلا
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 نوديعي نوفسلفتملاو باتكلا ذخأو « اهصحفب امهنم لك ىنع ىتلا نيدايملا
 ريغ ءايشألا ىلإ ةبسنلاب نولعفي اوناك امك امامت ةيرشبلا مظنلا ف ثحبلا

 ةعيبطلا نم ءزج ناسنإلا نأب نوملسي اوناك اذه مهفرصت ىف مهو . ةيرشبلا
 . هتياعر تلوتو ةيهلإلا ةيانعلا هتدجوأ تاقودخملا ةيقب نع الصفنم انئاك سيلو

 نيناوق قيرط نع - بوغرم ريغ مآ اهيف ابوغرم ناکآ ءاوس - یرشبلا
 بهاذملا وأ ةسدقملا بتكلا تلاق امك هللا ةدارإ ف اهنع ثحبلا نم الدب « ةعيبطلا

 . ىمادقلا ةطلس نود لقعلاب انتافرصتو
 كلذل ليدب نع اوثحبي نا ةيلك هللاب ناميإلا اوذبن نيذلا ىلع امازل راصو »

 - ناسللاب ولو نيدلاب مهكاسمتسا ىلع اولظ نيذلا امأ . ةعيبطلا ف هودجوو
 نع هتدارإ نع ربعي هللا نأ اودقتعا دقف - مهبلغا وه امك عقاولا ف نكي مل نإو

 درجم ةعيبطلا دعت مل كلذبو ! ةرشابم ةليسوب سيلو « اهنيناوقو ةعيبطلا قيرط
 الیلد اهتفلاخم تراصو < عاطي نأ ىغبني ءیش وه امنإو < بسحف دوجو هل ءىش

 لوصأ باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١۷ ص « ۲ ج ) ٹروفنروک لوقیو

 لاجم ىفف . ةديدج ةيفسلفو ةينيد راكفأ تزرب ةيزاوجربلا روهظ عمو »
 ةفسالفلا اعدو « هللاب ةرشابملا درفلا ةقالعو درفلا ريمض ىلع ديكأتلا ادب نيدلا
 دقنلل ةيغاطقالا راكفألا اوعضخا ةيوازلا هذه نمو « لقعلاو ملعلا ةدايس ىلإ

 عيسوت نكمي فيك اونيبي نأ اولواحو « ةفرعملا سسأ ديدج نم اوسردو « رمدملا

 ةيزاوجربلا نومدخي كلذ ف اوناكو « مدقتلا قيرط ىف ةيناسنإلا عضوو ةفرعملا
 . « ةيلامسارلا معدو عاطقإلا نم صلختلا ف ةديدجلا

 ناضتحا ىلإ تداعف اهيلع رطخ نيدلل اهذبن نأب تبسحأ ةيزاوجربلا نكلو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١۷ - ٠١۸ ص ٠١ ج ) ثروفنروك لوقي

 ا'ءزج هتلعجو هتمعدو هتوقف - اهتاجاح ةمدخل هترخس نأ دعب - هتنبتو
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 ميلعتلاو ىنيدلا ميلعتلا نأ تنلعأ مث « ىلامسأرلا ىقوفلا ءانبلا نم أزجتيال
 « ٠» ١ رخآلا امهنم لك ممتي ىناملعلا

 . حضاو نيدلا نم اهفقومف ةيعويشلا امأ

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۸٠ ص ) « ةيخيراتلا ةيداملا » باتك ىف ءاج

 ءزجك دجوي امنإو « ةيكارتشالا فورظلا ىف ةدعاقلا نم دلوتيال نيدلا نإ »
 متي فوس « ةقباسلا تاليكشتلل ىقوفلا ناينبلا نم ةيقبك  ميدقلا تافلخم نم

 بزحلل ديدجلا جمانربلا نمضتيو « ةيعويشلا ءانب ةيلمع ف اهيلع ءاضقلا
 لئاسو فلتخم مادختسا ةرورض ىلع اديكأت ىتيفوسلا داحتالا ف ىعويشلا
 . « ةيملع ةيبرت رشن لجأ نمو « ةينيدلا تافارخلا ىلع ءاضقلل ىركفلا ريثأتلا

 ةمجرتلا نم ۲۹۷ ص ١ ج ) « ةيسكراملا ةفسلفلا لوصأ » باتك ف ءاجو

 : ( ةيبرعلا

 ف لمأ لك دققو رقفلا هقهرأ دقو - ةميدقلا ايسور ف حالفلا ناك اذهلو »
 تعضوف ةيكارتشالا ةروثلا تءاج دقلو . ةيهلإلا ةدارإلل ملستسي - لبقتسملا

 ةرادإ نم تقولا سفن ىف هتنكمو « جاتنإلا ىوق ىلع ةرطيسلا عمتجملا دي ف
 ذئدنع تدجوف « هعيبطلا ىلع هترطيس تداز امك « ةيملع ةروصب عمتجملا

 فورظ اهتدلو ىتلا ةينيدلا راكفألا سانلا ىعو نم ىحمنتل ةيعوضوملا فورظلا

 « ىرخآ ةيعوضوم

 . « بوعشلا نويفأ نيدلا » . ةريهشلا هتلوق سكرام لوقي اريخاو »
 : قالخالا -

 ىتنأ هباتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ - ٠٠١ ص ) زلجنإ لوقي
 : ( عنرهود

 ىلع تناك امهم ةيقالخأ ةديقع ةيأب انمازلإل ةلواحم لك ضفرن اننإف اذكهو »
 ملاعلل نأ ةجحب « ادبأ هتىاشو « ةيئاهن . ةيدبأ ةيقالخأ ةعيرش اهرابتعا
 نيب قراوفلا قوفو خيراتلا قوف ضهنت ىتلا ةمئادلا هئدابم اضيأ ىقالخألا
 تناك دق ةيقالخألا تايرظنلا رئاس نأب كلذ نم ضيقنلا ىلع ىداىن اننإ .. ممألا

 ىبرملا ممتحملا ف ايعقاو ارتا هل ىرئال اشكلو « ىلامسأرلا « طيطحتلل ١ ةنسىلاب اقح اده وكي دق١ ٠١
 للحتملا
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 ةدئاسلا ةيداصتقالا عمتجملا عاضوأل اجاتن  ليلحت رخآ ف  خيراتلا اذه ىتح
 . « اهنمز ف

 : ( ۱۱١ ص ) لوقیو
 . ةيقبطلا تاداضتلا نمض رضاحلا تقولا ىتح روطت دق عمتجملا مادامو »

 ةقبطلا ةطلس رربت نأ امإ ىهف « ةيقبط اقالخأ ماودلا ىلع تناك قالخألا نإف
 ىفكيام ةدهطضلملا ةقبطلا زوحت املاح - لثمت نأ امإو . اهحلاصمو ةمكاحلا
 تقولا ف ةلبقملا نيدهطضملا حلاصمو  ةديقعلا كلت ىلع درمتلا - ةوقلا نم
 « هست

 لثم ءىجت ةيداصتقالا عاضوألا روطتب طبترملا ىقالخألا روطتلا لاجم فو
 : لاوقألا هذه

 ةيداملاو ةيكيتكلايدلا ةيداملا ف : ةينينيللا ةيسكراملا ةيرظنلا » باتك ف ءاج

 نم ٤۳۹ ص ۰ نماضلا یریخ ةمجرت.) هقيفرو نيرزريا فيلات « ةيخيراتلا

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا
 تاداع ىئادبلا ىعاشملا ماظنلا ف ةيعامجلا جاتنإلا تاقالع تدلو دقل »

 ف سانلا هجاو امدنعو ٠ نييئادبلا سانلا دنع ةيعامج اقالخاو ةيعامج ديلاقتو
 ءايشألا ضعبب ىصخشلا متمتلا اهيف حبصأ تاقالع ةجتنملا ىوقلا روطت ىرجم
 ةيكالا تحبصأو « اضيأ سانلا ءارأ تريغت « جاتنإلا ةيلمعل ةلوهس رثكأ
 ال ةقباسلا لحارملا ف ربتعت تناك ىتلا ةيكللا ىهو .. ءايشألا ضعيل ةيصخشلا
 . هيفربض ال ارمأ . ريدقت لقأ ىلع ةداتعم ريغو ةيعيبط ريغ وأ ٠ ةيقالخأ

 « ةماعلا ةحلصملا عم ضراعتيالو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٤٥١۷ ص ) ةيخيراتلا ةيداملاباتك ف ءاجو
 تناك دقف . ةيقبطلا قالخألل لكش لوأ ىه قرلا دهع عمتجم قالخأ نإ »

 ساسأ ىلع تأشن ذإ ىهو « ممتجملا كلذ ف ةدئاسلا ىه ءاقرألا ىكلام قالخأ
 ءاقرألا نيب ةمئاقلا تاقالعلا سكعت تناك  ىقرلا ماظنلل ةيداصتقالا تاقالعلا
 تناك اهنأ ىه قالخألا هذهل ةزيمملا ةيصاخلا نإ . ىلوألا ةجردلاب مهيكلامو
 جراخ قيقرلا ناك دقل سانلا نم رارحألا نيب الإ ةيناسنإلا تاقالعلاب فرتعتال
 حمست قالخألا تناك دقف اذهلو .. ةقطان ةادآو . ءىشو ةعلس وهو . قالخألا

 بينأت » ىأ ظقوتل قيقرلل ةيشحولا ةلماعملا كلت نكت ملو ٠ هلتقو هدلجو هملظب
 الإ نكي مل ريربتلا اذه نكل . اهرربت قالخألا تناكو هكلام ىدل « ريمض
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 « ١ ءرصعلا كلذل ةيقرلا تاقالعلا اهتلما ةيداصتقا ةرورض

 (  ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠٤۷ - ٤٥۸ ص ) باتكلا سفن ف ءاجو
 ىهف « ةدئاسلا ىه ةيعاطقإلا قالخألا تراص ةيعاطقإلا ىلإ لاقتنالا عمو »

 ( دوسألا مظعلا ) لفسألا كردلا نم ناسنإك امنإو « ءىشك نقلا ىلإ رظنتال

 مظعلا ) زاتمملا فنصلا نم رشبك ةدئاسلا ةقبطلا ىلثمم ىلإ رظنت تناك امنيب

 نييعاطقإلا ملظ ىفخت ةيعاطقإلا قالخألا تناك دقف اذه بناج ىلإو ( ضيبألا

 قافنب روصت تناك دقلو . لالغتسالل ىعاطقإلا لكشلا متقتو نيحالفلل ىشحولا
 لمحتيو مهاعريو مههجوي « هينبب بألا ةقالعك هيحالفب ديسلا ةقالع ريبك
 . مهنع ةيلوئسملا

 سسألا عضوبو ةدئاسلا قالخألا ريسفتب ماق ىعاطقإلا عمتجملا نيد نإ ١

 نيلغتسملا علاصم نع عقاولا ف ربعت ىتلا اهدودحو اهبلاطم روص ذإ . اهل

 حبك ىلع تدعاس نيدلا ىلع تزكترا ىتلا ةيعاطقإلا قالخألاو . ةيهلإ رماوأك

 « ۲ „ ءادوسلا ةقوحسملا نيحالفلا رهامج حامج

 ىقيقحلا نومضملا ىفخي ىرهاظ مدقت ثدح دقف ةيلامسأرلا لظ ف امأ

 . ةيلالغتسالا ةىقبطلا قالخألل

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٤٥۸ - ٤٥۹١4 ص ) باتكلا سفن ف ءاج
 ديعص ىلع مامألا ىلإ ةوطخ ىعامتجالا مدقتلا زرحأ دقف اذه عمو »

 ةيجولويديألا دض نولضاني ذإ نويزاوجربلا نويجولويديألاف ١ قالخألا
 لجأ نم طاشنلا ةيرحو « ركفلا ةيرح ليبس ف اولضان . نيتيعاطقإلا قالخألاو
 ةيلامسأرلا راصتنا عم هنكلو . ةكمملا ةيعاطقإلا دويقلا لك نم درفلا ريرحت
 . ةيزاوجربلا ةيناسنإلاو ةاواسملاو ةيرحلا راكفأل ىقيقحلا نومضملا فشكتي

 لالغتسالاو « ىلامسأرلل لماعلا ةيعبت يفخت ىهو « ةيلكش ةيزاوجربلا ةاواسملاف
 دويقب نييلامسأرلا لبق نم ايداصتقا ديقملا . رشابملا جتنملل ةاطولا ديدشلا

 نييلامسأرلا متمت ىه ةيزاوجربلا ةيرحلا نإ . ىرخأ ةيديدح دويق ةيأ نم ىوقأ

 ةدمتسملا ريع ىأ ةياهالا قالحألا ىه ثيدحلا اذه نويدالا امع ثدحتب ىلا قالحألا نأ ىلإ عضوملا اذه ىف ةي رورص-
 ةياهاحلا قالحألا يب نوفرفيال مهمالك ىف مہكلو . لاخلا ىف اهنع لاقيام الع قدصي هذهو . نارلا ردصملا نم

 , ةينابرلا قالحألاو

 ره نكي مل ةيعاطقالا قالحألا هيلع تزكترا ىذلا « نيدلا » نأ ىلإ طقف ريشن انكلو . حيحص اضيأ اده ۲

 مص نم ايلهاج انيد ناک اع . باتکلا اذه نم لوألا ديهعلا ف كلذ نايب قس اک . هللا دنع نم لزتملا نيدلا

 , ةسيكلا
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 ةبسنلاب ىهو . نيرخآلا لمع ىلع ءاليتسالا فو . ةسسؤملا طاشن ةيرحب

 ىه اضيأ ةيزاوجربلا ةيناسنإلاو . اعوج توملا وأ هلمع ةوق عيب ىراتيلوربلل

 روطتل ةيعقاولا طورشلا قلختال عقاولا ف ةيلامسارلاف . ةدرجم ةيناسنإ

 ةميق ىلإ ناسنإلا ةمارك لوحت ىهف كلذ نم رثكأو . ةيصخشلا راهدزاو
 نم عون ىأ ىلع ةيضاق  ةيدقن تاقالع ىلإ سانلا نيب تاقالعلاو « ةيلدابت
 نم ىلاخلا مفدلا ةلص « ةفوشكملا ةحلصملا ةلص الإ سانلا نيب تالصلا
 . ةيناسئإلا تاقالعلا

 ةحلصم نم سيل هنأ الإ ىزاوجربلا كولس ف دئاسلا ىه ةيدرفلا ادبم نإ »

 نإ . ةفوشكمو ةرفاس ةروصب ةعشجلا اهحلاصم نع نلعت نأ ةيزاوجربلا

 ىعسلا روصي ذإ ‹ ىقالخألا ىعولا ف هتيدرقو هتينانأ ريربتل ىعسي ىزاوجربلا
 ةيناويحلا ةيدرفلا ىلجتت انهو . ةماعلا ةحلصلاب مامتهاك ةعشجلا هفادهأ غولبل
 « عوجلا نم نيمورحملل ناقناك » لامعلا رامعتسا ىلجتيو « درفلا ةيرحك »

 حابرألا ىلع لوصحلا لجأ نم علسلا جاتنإ ىلجتيو « نيعئاجللزبخلا ميدقتك »و

 ىرخألا بوعشلا دابعتسا ىدبتيو ‹ « عمتجملل ةيرورضلا داوملا نيمأتك »

 . اهل« نيدمت » ةيلمعك
 منقتت امدنع قفانملا اهعباط وه ةيزاوجربلا قالخألا زميام نإف اذهلو »

 نييجولديألا ميلاعت نم راتسب ةصاخلا ةيكلملا ملاع ف بافغلا ةعيرش

 « ١ »« نييزاوجربلا
 . مهمالقأب اهنوفصي مه مهعدنلف ةيعويشلا قالخأ امأو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٤١١ - ٤١١ ص ) باتكلا سفن ف ءاج
 . نييزاوجربلا عامتجالا ءاملع تالواحم ظفحت امنود دقتنت ةيسكراملا نإ »

 ىأ « ىقالخأ ساسا » ىلع ةمئاق ةيكارتشالا لعجل  راغصلا نييزاوجربلاو
 ةدلاخلا ةلادعلاك ةدرجملا ةيقلخلا ئدابملا ساسا ىلع ةيكارتشالا ةيرظن ءانب

 روطتلل ةيعوضوملا نيناوقلا نم اوقلطني نأ نود  امهريغو قلطملا قحلاو
 قالخألا نم ةرذ لاقثم ةيسكراملا ف سيل مقاولا ف ىنعملا اذهبو . ىعامتجالا

 . نینیل لوقی امك
 ةجيتن وه امنإو ايساسأ سيل ةيسكراملا رظنلا ةهجو نم هريغو ملظلا نإ »

 ىلهاج ماطن ةيلامسأرلا نأ - « ةيطارقميدلا ١ لصف ؤ ابرشا امك - حضاوو حيحصاضيا اده ٠ ١ ٠

 تجب
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 ساسا ىلإ امنإو . ىقالخأ ساسأ ىلإ جاتحتال ةيكارتشالاو . ةيلامسارلل
 .. « یملع

 : ( ٤٦٩ - ٤۷١ ص ) اضيأ هيف ءاجو

 « لمعلا وحن ةيعويشلا ةقالعلا ىه ةيعويشلا قالخألا ئدابم مهأ نإ»

 تاذلاب لمعلا وحن ةقالعلا فو . ةيعامتجالا لاومألا ةدايزو ةياعرب مامتهالاو

 عمتجملا ق اوبرت نيذلا سانلل ديدجلا ىحو_ لا راطإلا ىلجتي ٠ ءىش لك لىقو

 وحن ةبيطلا ةفيرشلا ةقالعلا كلت ةيعويشلا قالخألا عم مءالتتو . ىكارتشالا

 . عمتجملا هاجت درفلل بجاو ىمسأكو عادبإك لمعلا وحن ةقالعلا . لمعلا
 ةدارا نإ . نييليفطلاو نيسعاقتملاو نيلمهملا نيدت ةيعويشلا قالخألا نإ ١

 عمو « ىكارتشالا عمتجملا ساسا عم ضقانتت نيرخآلا باسح ىلع شيعلا
 . « هقالخا

 : زلجنإ لوقي ىرخأ ةيحان نمو

 ناک امهم انئدابم راصتنا ىلإ یدؤی لمع لک یھ اھب نمؤن یتلا قالخألا نإ »
 « ١ »« اهب لومعملا قالخألل ايفانم لمعلا اذه

 : نينبل لوقيو

 عادخلا بورض ىتشب سرمتي نآ قحلا ىعويشلا لضانملا ىلع بجي »
 ققحت ةليسو لك كرابي ةيعويشلا لجأ نم حافكلاف . ليلضتلاو شغلاو
 « ۲ «« ةيعويشلا

 : اضيآ لوقيو
 اقفو هكولسو هقالخأ ريغي نأ ىلع ارداق ىمويشلا لضانملا نكي مل اذإ »

 ايروث الضانم نوكي نل هنإف عادخو ليلضتو بذك نم كلذ بلطت امهم فورظلل
 u F ve اقیفح

 ٠ ةرساألا - ۳

 اهنإ ثيح نم قالخألاو نيدلل مهريسفت نع ةرسألل مهريسفت فلتخيال
 ‹ ماودلا ىلع ةروطتم اهنإ ثيح نمو « ةيداصتقالاو ةيداملا عاضوألل ساكعنا

 . اهتاذب ةمئاقالو ةتباث « ةميق » تسيلو

 ۱١  ۰» ۲١ص فوعلا رشب فيلات . انمالسإو مهتیکارتشا » باتک نع ۲٣ - ۲۷ «

 ٠ ١ ٠ ص ) قباسلا ردىمملا ۲۷ (



 ىشيبارط جروج ةمجرت « ةيكارتشالاو ةأرملا » باتك ف ليفيرف ناج لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١۷ ص )
 ةديدع تالدبت اهيلع تآرط دقلو ٠ ادلاخ ايعامتجا انايك ةرسألا لكشتال »

 « ىاداصتقالا لماعلاب ريخألا ليلحتلا ف ددحتي روطتلا اذهو . نورقلا ربع

 نم فشتكا ام ىلع ىلوألا هلحارم ىف دمتعي ةرسألل ايروطت اطخ نومسري مث

 اهلاوحأ نم هنوروصتيام وأ ٠ ضرألا تاراق فلتخم ىف ةرخأتملا لئابقلا لاوحا

 . ( ليجلا ةرسأ نع مهثيدحك ) نايحألا ضعب ف

 ةرسألاو « ءاكرشلا ةرسأو « ليجلا ةرسأ : ىلإ ةرسألا راوطأ نومسقنو

 . ةينادحولا ةرسألاو ةيجوزلا

 ةيسنجلا تاقالعلا تناك دقف ( اروصت اهنوروصتي ىتلا ) ليجلا ةرسا امأف

 ف ةمرحمو « تاوخألاو ةوخالا نيب ىأ دحاولا ليجلا ءاثبأ ميمج نيب اهيف ةحابم

 . ءانبألا ليجو ءابآلا ليج نيب ىأ كلذ نودام

 ةمجرت ) « ةلودلاو ةصاخلا ةيكالاو ةرسألا لصأ » باتك ف زلجنإ لوقي

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠٦ - ٥۷ ص فسوي بيدأ

 اعبت ةيجاوزلا تاعومجملا فنصت ( ليجلا ةرسأ ) ةلحرملا هذه ىف »

 تاجوزو جاوزأ مه ةرسألا دودح نمض تادجلاو دادجألا ميمج « لايجألل

 ءالؤه دالوا نأ امك“ تاهمألاو ءابآلا . مهدالوأ ف رمألا كلذكو . لدابتلاب

 دالوأ فلؤيو . نيكرتشملا تاجوزلاو جاوزألا نم ةثلاث ةقلح اضيأ مه نوفلؤي

 اذه ىف : اذكهو « ةعبار ةقلح تادجلاو دادجألل دافحألا دالوأ ىنعأ ءالؤه

 قوقح نم - دالوألاو ءابآلا - طقف فلخلاو فلسلا مرحي ةرسألا نم لكشلا

 . رخآلاب مهدحأ جاوز تابجاوو

 اهنع ثدحتب ىتلا بوعشلا نشخأ ىتحو تضرقنا دق ليجلا ةرسأ نإ ١

 « ١ ء٠ اهنع تبثتلا نكمي لكشلا اذه ىلع ةلثمأب اندمتال خيراتلا

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠۲ - ٥٤١ ص ) لوقيو
 ٠ ايبسنرخأتم دهع ف تأشب ةفطاع ةريغلا نأ وهف ديكأ رمأ ةمث ناك نذلو »

 ناشيعي امهدحو انوكي مل تخألاو خألا نأل « مرحملا » موهفم ىلع قدصي اذهو

 ءايألا نيب ةيسنجلا تاقالعلا نإ لب ٠ ةجوزلاو جوزلا شيعي امك لصألا ىف

 '“ ںدا تنشتن فیک ٭ ١ ٭



 عارتخا لبقو« ١ »مويلا ىتح ةديدع بوعش ىدل اضيأ اهب حومسم دالوألاو
 لاصولا نكي مل ( ادج نيمث عارتخا لب « اقح عارتخا مراحملا نأل ) مراحم
 نيب لاصولا هريثي امم رثكأ زازئمشالا نم ريثيل ءانبألاو ءابآلا نيب ىسنجلا

 رثكأ ف ىتح مويلا العف ثدحي ىذلا كلذك - ةفلتخم لايجأ نم صاخشا
 « ةديدشلا ةرفنلا رشي نأ نود نم - تمزتلاب ارهاظت دالبلا

 : ( اهدعبامو ٩۸ ص ) لوقی مث
 تاقالعلا نم دالوألاو ءابآلا نامرح نم فلأتي لوألا مدقتلا ناك اذإ »

 تاوخألاو ةوخالا نامرح نم فلأتي ىناثتلا مدقتلا ناف ٠ ةلدابتملا ةيسنجلا
 « ۲ «تالامتحالا برقأ ىف ةئدتبم ؛ جيردتلاب ةوطخلا هذه تثدح دقو .. اهنم

 تاقالعلا نم ( مألا ةهج نم ىأ ) نييعبطلا تاوخألاو ةوخالا نامرحب
 جيردتلاب مهنامرح حبصأ مث « رمألا لوأ ف ةدرفتم تالاح ف كلذو « ةيسنجلا
 تاوخألاو ةوخالا نيب ىتح جاوزلا ميرحتب ةوطخلا هذه ىهتنتو « ةدعاقلا وه

 « دعابألا

 . ةديكأ ةفرعم دلولا دلاو وه نم فرعيال ةيعامجلا ةرسألا لاكشأ عيمج ىف »

 . ةديكأ ةفرعم فرعتف هتدلاو امأ

 نم ةرشابم تقثبنا دق ةريشعلا ةبسسؤم نأ« ١ «ودبب تالاحلا ةيبلغأ فو »

 « ءاكرشلا ةرسأ

 نم ۷۲ - ۷۲ ص ) ةيجوزلا ةرسألا ةلحرم « ةيلاتلا ةلحرملا نع لوقيو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا

 تاجوزلا ددعت نكل. ةدحاو ةأرما عم دحاولا لجرلا شبعي ةلحرملا هذه ف »

 تاجوزلا ددعت نكي مل نإو « لاجرلا تازايتما نم نالظي ةيجوزلا هنايخلاو

 ةأرملا نم بلطي هتاذ تقولا فو . طقف ةيداصتقا بابسأل أردان الإ سرامي
 ريغ .. ةوسقب تبقوع تنز اذإف . ةكرتشملا ةشيعلا ةرتف لاوط ماتلا صالخإلا

 امك مهمآ ىلإ دالوألا عجريف ١ نيفرطلا ىأ لبق نم هلح نكمي ةجيزلا طابر نأ
 . « قباسلا ف رمألا ناك

 نم تافطتقم ) - ةينادحولا ةرسألا ىهو - ةريخألا ةلحرملا نع لوقي مث

 (  ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٩۵٩ - ٠١۲ ص

 ةيملعلا ةيحابلا نم مالكلا اده ةحص يدم فرعئال ١ ١ ٠

 '' |ادكؤم سیل هنآ یي ودې « ٣ » ' تالامتحا رم ںدإ رمألا . ۲ ١



 جاتنإ حيرصلا اهفدهو « لجرلا ةرطيس ىلع ةينبم ةينادحولا ةرسألا نإ »

 موي ف دالوألا ثري ىكل اهنم دبال ىتلا ةوبألا هذه « مهتوبأ ةحص ف كشيال دالوأ

 نع ةينادحولا ةرسألا فلتختو « ١ «نييعيبطلا هتثرو مهفصوب « مهيبأ ةورث ام

 انهر نآلا هلح دوعيالو « اهنم ادج نتمأ جاوزلا طابر نأ ف ةبجوزلا ةرسألا

 ىذلا هدحو وه - ةماع ةدعاقك - لجرلا حبصي لب نيفرطلا نم ىأ ىضرب

 . هتجوز حيرستو طابرلا اذه لح نآلا عيطتسي

 تنشد هتاذ تقولا ف اهنكل « اميظع ايخيرات امدقت ةينادحولا ةجيزلا تناك ١
 ىلإ مئاقلا دهعلا كلذ ( ةيدرفلا ةيكللا دصقي ) ةصاخلا ةورثلاو قرلاو ىه

 هيف كردي ىذلا دهعلا . اضيأ ايبسن ارقهقت مدقت لك هيف نوكي ىذلا « مويلا

 . مهداهطضاو نيرخآلا سانلا ءاقشب مهروطتو مهتحلصم سانلا ضعب

 ةيعيبط لاوحأ ىلع ال ىنبم ةرسألل لكش لوا ةينادحولا ةجيزلا تناك »

 . ةيداصتقا لاوحأ ىلع لب ( ةيسنجلا ةيعويشلا مايا تناك ىتلا كلتك دصقي )

 ةيعيبطلا « ةيئادبلا ةماعلا ةيكلملا ىلع ةصاخلا ةيكلملا راصتنا ىلع ىأ
 . « ةأاشنلا

 .. قالخألاو نيدلاك ىهف « ةيعويشلا لظ ف ةرسألا اما

 ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١١ ص ) ٠ ةيكارتشالاو ةارملا ٠ باتك ىف ءاج
 الإ ىنعتال ةصاخ ةلاسم حبصتس نيسنجلا نيب تاقالعلا نإ . زلجنإ لوقي »

 ءاغلإ لضفب انكمم نوكيس اذهو . اهيف لخدتي نل عمتجملاو نيينعملا صاخشألا

 نوكي كلذ ةجيتنبو « عمتجملا ةقفن لء دالوألا ةيبزت لضفبو « ةصاخلا ةيكلملا

 دالوألا الو اهجوزل ةعبات دوعت نل ةارملاف . ايغلا دق نانهارلا جاوزلا اساسا

 « ةصاخلا ةنكللا لضفب ةدوجوم لازتام ىتلا ةيعبتلا هذه ٠ مهلهأل

 ةدحولا ىه ةيدرفلا ةرسألا ىقبتال ةماع ةيكلم ىلإ جاتنالا لئاسو لاقتنابف
 . ةيعامتجا ةعانص ىلإ صاخلا ىتيبلا داصتقالا بلقنيو ١ عمتجملل ةيداصتقالا

 دارو هتورث تداز نيح - لجرلا نإو . مألا قيرط نع تناك كلد لبق بسنلاو ةثارولا نإ نويداملا لوقي ء ١
 دكاتب أ همزلف . هئاننأل هتورث ثرویل ١ بألا قيرط ىلإ بسنلاو ةثارولا لحق ٠ یخیرات بالقناپ ماق - هدوفن

 ' هل هئانبأ وتن یم



 ةيانع عمتجملا ىنعيف . ةماعلا نوئشلا نم مهتيبرتو لافطألاب ةيانعلا حبصتو
 قلقلا ىفتخي كلذبو . نييعيبط مأ نييعرش اوناك ءاوس لافطألا عيمجب ةيواستم
 مهأ اننامز ف ىه ىتلا « بقاوعلا » ءارج نم ةاتفلا بلق ىلع نوحتسي ىذلا

 نمل جرح الب اهسفن ميدقت نع اهقوعي - یقلخو یداصتفا - یعامتجا زفاح

 ‹ اًئيشف اًئيش ىسنجلا لاصولا ةيرح دايدزال ايفاك اببس اذه نوكي نلفآ . بحت

 راعو ىراذعلا فرشب قلعتي اميف الهاست رثكأ ماع ىأر ءوشنل مث نمو
 « !؟ ءاسنلا

 ! قيلعت ىلإ جاتحیال حیرص مالک

 داملا رج ظ لامي وفت

 نائيش قباسلا ضرعلا نم نيبت امك ةيخيراتلا ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا
 امهدحأ مهفي الو « رخآلا نع امهدحأ لصفني ال ىعويشلا ركفلا ف ناطبارتم

 ىتلا ةدعاقلا ىه ةيلدجلا ةيداملا نأ ةقيقحلاو .. رخآلا نع لزعمب احيحص امهف
 ةيداملل ىليصفتلا قيبطتلا ىه ةيخيراتلا ةيداملاو ‹ ةيخيراتلا ةيداملا اهيلع موقت
 ف ةيحلا ةجسنألاو ماظعلا نيب ةقالعلا هبشت امهنيب ةقالعلا نأ وأ . ةيلدجلا
 شقانن نأ نم الدب « نيعمتجم اعم امهشقانن نأ انب ردجي كلذل .. ىحلا نئاكلا

 . ثيدحلا عضاوم نم عضوم نم رثكأ ف راركتلا ىلإ رطضنف ٠ هتدح ىلع الك

 زكرن نأ انب ردجيف ةيخيراتلا ةيداملاو ةيلدجلا ةيداملا شقانن انذخأ اذإو
 هذهو . اهلك ىرخألا اياضقلا اهتحت جردنت « ةنيعم ةيساسأ اياضق ىلع ثيدحلا
 ‹ ناسنالل ىداملا ريسفتلاو « قلاخلل ىداملا ربسفتلا : ىه ةيسيئرلا اياضقلا
 . ضرألا ف ناسنإلا ةايحب ةطيحملا ميقلل ىداملا ريسفتلاو

 ةيعرفلا اياضقلا نإف ةيسيئرلا اياضقلا هذه,ف قحلا هجو انل عضتا اذإف

 . شاقنلا ىلإ ةجاح لقآو امهف رسيأ نوكت اهيلع ةبترتملا

 : قلاخلل ىداحملا ربسفتلا ٠ الوأ

 ءىیجي الو . ةدوجوم هيف ةداملا نكت مل تقو كانه نكي مل «: ةيدبأ ةيلزأ ةداملا

 . « ةدوجوم هيف نوكت ال تقو

 جاتن ناسنإلا « +: ناسنإلاو ةأيحلا تقلخ ىتلا یھ . قلاخلا یھ ةداملاو

 » ةداملا



 . ةمكحلاو ريبدتلاو دصقلا الإ ؟ ةداملاب قحلب مل هلا تافص نم ءىش ىأ
 ! ريبدت الو دصق الو هل ةمكح ال هنوعدي ىذلا مههلإو

¥ ¥ # 

 . ابوروأ ف نيدحلملا لوأ اونوكي مل امهبارضاو زلجنإو سكرام نأ كش ال
 ءارج نم نيركفملاو ءاملعلا نيب لبق نم تشفت دق داحلإلا ةجوم تناك دقق

 . تلا نيدب اهثبعو ةسينكلا دسافم
 . قلخلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ : نورا د لاق لبق نمو

 ! ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ : لاقو

 ابرهم نوكي نا ىلع - لبق نم انرشا امك ديزیال - ةعيبطلا ةدابع بهذمو_

 مهلاومأ زتبتو مهلذتستو همساب سانلا دبعتست ىذلا ةسينكلا هلإ نم اينادجو

 . لوألا هلإلا صئاصخ مظعم هل رخآ هلإ ىلإ « مهراكفاو مهلوقع ىلع رجحتو

 ال میناب نوعنصي امیف رارحا هدابعو « تامازتلا الو ةسيذك هل تسيل نكلو

 تاوهشلاو ىوهلا الإ .. مهيلع دحأل ناطلس

 ؛ ایح ایش اهدابع نادجو ف لشمت تناک لاح یا یلع « ةعيبطلا » نكلو

 راجشألاو راهنألاو لابجلا ف « هرهاظم » نوري « تامسلا ددحم ريغ امهبم
 ىلع ةردقلا اما .. ناويحلاو ناسنإلاو دعرلاو قربلاو حايرلاو رطملاو راهزألاو

 امب نئاك لك فئاظو قيسنتو « اهيلع وه ىتلا هتروص ءىش لك ءاطعإو قلخلا
 ىذلا » قلاخلا تافص اهتقيقح ف ىه ىتلا تافصلا كلت رخآ ىلإ .. هفورظ مئالي

 ةروصب ةعيبطلا ىلع ىفضت تناك دقف .. « ١ » « ىده مث هقلخ ءىش لک یطعا

 ةروص .. ملعلا ةيعقاو نع الضف ركفلا ةيعقاو ىلإ اهنم نفلا لايخ ىلإ برقا
 تلواح املكو « اهددحت وأ اهب كسمت نأ عيطتست ال ةضماغ ةمهبم ةيرحس

 مل مهسفناأ اهدابعو « هل ةقيقحال مهو لاحلا ةعيبطب اهنأل ‹ كنم تتلفا اهديدحت

 . تافصلاو تامسلل دّدحملا ركفلا رون ىلإ مهولا ةرئاد نم اهوجرخي

 تناك اهنا كش الف ةقيقح اهنأك ءاملعلا ةنسلا ىلع ترج ةملكلا نأ مرو

 . ةيقيقح ةديقع ىه امم رثكأ اينادجو ابرهم - مهريغ دنع تناك امك - مهدنع

 نم رس مهأجاف املك مهتشهدو مهتريحب هيلإ نوقلي ؛ هيلإ نوأجلي اتثو تناك
 رارقإلا نم هدنع نوبرهيف .. هللا الإ هلإ ال نأ دهشت ىتلا ةبيجعلا نوكلا رارسا

 ١ هطةروس« ] ٠١ [



 نآ ةفاخم مهتولخو مهرس ف ىتح هب رارقإلا نوديري الو مهرودص ف لوجي امب

 شولا اذهب ءامتحالا نأ نوبسحيو ! اهتضبق ف مهعقوتف ةسينكلا مهب قحلت

 ! تاهيهو اهنم مهذقنيو مهتريح نم مهصلخيس
 « «١ ١ اولعو املظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودحجو »
 مهسفنأ اولاسل . مهولاب مهسفنا ةطلاغم نم الدب مهسفنا اوفشاك مهنأ ولو

 اهتردق نمكت نيآو ؟ ديدحتلا هجو ىلع ةعيبطلا ام : بيرقلا ىهدبلا لاؤسلا اذه
 “زيح الو ناكم ةردقلا هذهل سيل مأ ؟ اهنم ناكم ىأ ىف ؟ قلخلا ىلع

 ال « ابيغ » تناكو « زيحلا الو ناكملا اهدحي نكي ملو ةسوسحم نكت ملاذإف

 لقعلا قطنم ف رربي ىذلا امف « هرهاظمو طقف هراثآ كردت امنإ « راصبألا هكردت

 نم اهب هتلا لزنآ ام تايمسم ىلإ ًاجلنو « هتلا مسا« ىقيقحلا مسالا نع لدعن نأ

 ف - رربي ىذلا امف - هل ةقيقح ال داحلإلا قطنم ىف هلا ناك نإ - وأ ؟ ناطلس

 همسا نوكي نيح ةقيقح سيل هنإ لئاق لوقي نأ - ملعلا قطنم ف وأ لقعلا قطنم

 '“ « ةعيبطلا » همسا نوكي نيح ةقيقح هتاذ وه نوكي مث ٠ هلالج لج هتلا

 ؟ اهنايغطو ةسينكلا نم فوخلا وهآ

 ؟ اهيلع دقحلاو اهل ضغبلا وه وأ

 ! نکیلف
 ةقيقحلا ىف هل ةسينك ال هلإ وهو « قحلا هتلا ىلإ اهنم رفنو ةسينكلا رجهنلف

 ! نيد لاجرالو

 ةيلهاج نم ترفف .. مالسإلا ف لخدت نأ درت مل ةيلهاجلا ابوروأ نكلو

 ' دشأ نكت مل نإ .. افارحنا الو اءوس لقت ال ةيلهاج ىلإ ةسينكلا

 ىتلاو « قلخلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت » ىتلا ةعيبطلا ىه هذه

 تناك امنإ « ةيملع ةقيقح » مايألا نم موي ف طق نكت مل! « ءاوشع طبخ طبخت »

 فورظل - اهدحو ,ابوروأ تهجاو . تقولا تاذ ىف ةيحور ةيركف ةمزا نم ابرهم

 ! ىرشبلا ريمضلا الو هعومجم ف ىرشبلا ركفلا هجاوت ملو - اهدنع ةيلحم

 ؛ اهتصق امف ةقلاخلا ةيدبألا ةيلزألا ة داملا امآ

 !؟ « ةيملع » ةشقانم اهشقانن فيكو

 ةداملا ١ نأب لوقلا نأ نم سرادملا ف بالطلا راغص هملعي راص ام ابناج عد

 ١ » لمنلا ةروس ] ١١ [



 . ىذلا لوقلا وهو « ةيملعلا ةهجولا نم احيحص دعي مل« ثدحتست الو ىنفت ال

 نوكلل « ! ايملع » اريسفت هيلع اونبيل ىضاملا نرقلا ةياهن ف اديصت هوديصت

 ! كلذك ةيهولألا ةبضقلو  ناسنإلاو ةايحلاو

 ةيجولويجلا ثوحبلا نم تاعماجلا بالط هملعي راص ام ابناج عدو

 ‹ لبق نم ادوجوم نكي ملو موي تاذ « ثدح » ىداملا نوكلا نأ نم ةيئايزيفلاو
 ءوض ىلع اقيقد ايملع اديدحت ددحي نأ هليبس ف ىداملا نوكلا اذه رمع ناو

 نم اهريغو سمشلا لوح رودت ىتلا ةيعانصلا رامقألا اهلسرت ىتلا تامولعملا

 . كالفالا

 نم ربكأ ةيملع ةفاقثب نيبلاطم نيذيلو زلجنإو سكرام نكي ملف« ابناج كلذ ع د

 ةيلوئسم كش الو نولوئسم مهنكلو . « ١ » هيف اودجو ىذلا مهرصع ةفاقث

 ىتلا ىه ةداملا نأ ىهو « ىملع ليلد ىا اهيلع موقيال ىتلا ةيرفلا كلت نع ةلماك

 ! ناسنإلا اهقلخ نيب نم نآو  قلخت
 ؟ ةيرفلا هذه ىلع ىملعلا ليلدلا ام
 !؟ قلخت فيكو ؟ قلخت ىهو ةداملا تدهوش ىتم

 ‹ هب ذخأن نأ عيطتسن ىذلا قطنملاف »: ةعيبطلا ملاع زفا د لريإ ج روج لوقي

 نأ عيطتسي ىدام ءىش كلانه سيل هنأ وه كشلا هيلإ قرطتي نأ نكميال ىذلاو

 « ۲ » « هسفن قلخی

 لوقي هنإو  مدعلا نم قلخلا ئشني هللا نإ نولوقي هلسرو هللاب نينمؤملا نإ

 اهب هللا قلخي ىتلا ةيفيكلا نوكردي مهنأ نومعزيال مهو . نوكيف نك ءىشلل

 لبخ اذه نأل « ةداملا قلخت ةداملا نإو « ةدام هللا نإ نولوقي ال مهنكلو . قلخلا

 . لقاع هلوقيال
 هكردتال » : ىلاعتو هناحبس هنأل « ةرهج هللا اوري مل هلسرو شاب نينمؤملا نإ

 راثآ نم اوأر مهنكلو « ۲ » « ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا

 : هيلع لدی ام هتردق

 . ىحلا نم تيملا جرخمو تيملا نم ىحلا جرخي ىونلاو بحلا قلاف هللا نإ »

 رمقلاو سمشلاو انكس ليللا لعجو حابصإلا قلاف . نوكفؤت ىنأف هللا مكلذ

 ١ ١ « اهنالطب ملعلا تبثا نا دعب ةفيزملا لاوقألا ىلع مهعابتا رارصإ ىه بيحعلا !
 ٤١ ص« ملعلا رصع ف ىلجتب هلا » باتك نم « ١

 [ ٠١١ ] ماعنالا ةرومس ۲ ١



 ف اهب اودتھتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو . ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسح

 نم مكأاشنأ ىذلا وهو . نوملعي موقل تايآلا الصف دق ٠ رحبلاو ربلا تاملظ
 ىذلا وهو . نوهقغي موقل تايآلا انلاصف دق . ع دوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن

 هنم جرخن ارضخ هنم انجرخأف ءىش لک تاین هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ

 نوتيزلاو بانعإ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا سمو ٠ ابكارتم ابح

 تايآل مكلذ ف نإ . هعنيو رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا .هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو

 « ١ » « نونمؤي موقل

 قئادح هب انتبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ نم مأ »
 مآ. نولدعي موق مه لب “ هتلا عم هلإأ ؟ اهرجش اوتبنت نأ مكل ناك ام ةجهب تاذ

 نيرحبلا نيب لعجو ىساور اهل لعجو اراهنآ اهلالخ لعجو ارارق ضرألا لعج نم

 هاعد اذإ رطضملا بيجي نم مأ . نوملعيال مهرثكأ لب ؟ لا مم هلإأ ؟ ازجاح

 نم مأ . نوركذت ام اليلق ؛ هللا عم هلإأ ؟ ضرألا ءافلخ مكلعجيو ءوسلا فشكيو

 عم هلإأ ؛ هتمحر ىدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو رحبلاو ربلا تاملظ ف مكيدهي

 نم مكقزري نمو هديعي مث قلخلا ادبي نم مأ . نوكرشي امع تبا ىلاعت ؟ هتلا
 « ۲ ء۰ نیقداص متنک نإ مکناهرب اوتاه : لق ؟ تلا عم هلإا ؟ ضرألاو ءامسلا

 قلخي ال ربدم ميكح ‹ ردتقم هلإ هنأ ىلع مهلدي ام ةردقلا هذه راثأ نم اوأرو

 ... لطابلاب ائيش قلخي الو « اثبع ايش
 . توافت نم نمحرلا قلخ ف ىرت ام « اقابط تاوامس عبس قلخ ىذلا »

 « ٣ » « ؟ روطف نم یرت له رصبلا عجراف

 « ٤ » « رادقمب هدنع ءیش لکو »

 « ° ء« اورفك نيذلا نظ كلذ . الطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو »

 ١ نوعجرت ال انيلإ مكنأو « اثبع مكانقلخ امنأ متسسحفا «٠ ١ ٠
 انكل.ناميإلا قطنمب مهبساحن الف . هلك كلذب نونمؤي ال نويعويشلاو

 مهتايرظن هيلع نوميقي مهنأ نومعزي ىذلا « ملعلا » قطنمب مهبساحن

 '! اعيمج اهلك مهتاقيبطتو
 ؛ ةداملا قلخت نأ نكمي ةداملا نإ لوقي ملع یأو قطنم یأ

 ١ ١ » ماعنألا ةروس ] ١١ ٠١ [ ٤ « دعرلا ةروس ] ۸ [

  » ۲لمىلا ةروس ] ٠٠١ - ١4 [ ٩ ص ةروس ۾ ] ۲٤ [

 ٠ ١ « كلملا ةروس ] ٣ [ ۵ ٦ « ںونمؤملا ةروس ] ١١١ [
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 وه ام قلخي نأ نكمي - وه ناك ايا - قلاخلا نإ لوقي ملع یاو قطسم یا لب
 '؛ قلاخلا ىلع قولخملا رطيسي فبكو “ هنم ىقرا

 ؛ هجتنأ ىذلا نم “ ةداملا نع جتن فيكم ! ةداملا جاتن ناسنإلا نإ نولوقي

 ؛ اهيف مكحتيو اهيلع رطيسي نأ - ةدالا نع جتان وع« عاطتسا فيكو
 تراصف تروطت مث . ةيح ةدام تحبصأف « تروطت » ةداا نإ انلق اذإو

 !؛ ةيملعلا ةهجولا نم لاكشإلا لحب اذه لهف . اتاسإ

 ةيح ةدام ىلإ تروطتف - ةاجف - اهتعيبط ىلع دج ىذلا ام !؛ تروطت فيك
 تروطت نيحو !“ لزألا ذنم اهتروص ىلع ةدوجوم - مهمعز ف - تناك ىه امنیب

 روطتت مل ةداملا نم ةلئاه تايمك تيقب اذامل ' ةيح ةدام ىلإ اهلك روطتت مل اذاملف

 ثدح اذاملو ؛ تاذلاب ةايحلا هاجتا ف روطتلا ثدح !ذالو !؛ دعب نم الو لبق نم
 هيلخ ىلإ لوحتت ةدماجلا ةداملا نم ةدحاو ةرذ دعت ملف ١ فقوت مت ةدحاو ةرم

 “© فورظلا اهلوح نم تريغت امهمو براجتلا نم اهعم لذت امهم ةيح

 - اهروطت تالاح ىلعأ فل - تحبصأف- ' ايئاقلت - ةيحلا ةداملا تروطت سحو

 « هنم ىلعأ وه ام ىلإ روطتت ملو ناسنالا دنع روطتلا ف تفقوت اداملف , اناسنا

 نع فقوتت ال نيناوقلاو . ةداملا نيناوق نم نوناق - مهمعز ف - روطتلا نأ عم

 ' نيناوق تسيل ىهف الإ و . لمعلا
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 نأ - ناسنإلا ىه ىتلا - ةروطتملا ةداملل ىنست فيك ىرخأ ةيحان نمو

 ! ةداملا نيناوق نم سيل اذه نأ عم اهنع تجتن ىتلا ةداملا ف مكحتتو رطيست

 ريغ ىلع ةداملا نم روطتملا ةرطيس سيلو/ةداملا روطت وه - موعزملا - نوناقلاف
 ' اهم روطتملا

 ةداملا عم انرس ءاوسءدودسملا قيرطلا تاذ ىلإ - ايملع - لصن ادكهو

 . ملعلا ءاده دجنالو ١ ىتاذلا روطتلا قيرط وأ قلخلا قيرط نع ةيدبألا ةيلرألا
 ' قالطإلا ىلع ايش انلرسفي

 ةدنام ىلع هعضنل ءارهلا اذهب كسمن نأ - انلواح امهم - ميطتسس نل اننإ

 ميطتسن امناو ' ثحبلا ةدئام ىلع عضوي ىتح كسامتبال هنأل . ىملعلا ثحنلا٠

 نم هيلإ ابرظنو ٠ ملعلا ةرثاد نم امامت هابجرخأ اذإ ةدحاو ةلاح ف همهفن نأ
 ةرسيملاو ةحيحصلا ةليسولا ىه هذه نأ دجنسو . هنم دوصقملا ىدهلا ةيوار
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 ةيبلاغلا ف - اهنإ . خيراتلل ىداملا ررسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا « تايطعم ١ لك مهفل

 . اهنم دوصقملا فدهلا عم ةيقطنم اهنكلو اهتاذ ف ةيقطنم تسيل - اهنم ىمظعلا

 ىلإ رشحتو اقوس اهيلإ ةلدألا قاست مث . الوأ عضوت ةبولطملا ةجيتنلا نأ ىا
 تناك ءاوسو ٠ ةرفانتم وأ ةقسانتم تناك ءاوس « ارشح ضعبلا اهضعب بناج

 ايل ةلدألا باقر ىولت امنإ ! ةيدؤم ريغ مأ ةبولطملا جئاتنلا ىلإ لعفلاب ةيدؤم

 ٠ ةيملع د ةيرظن اهنإ سانلل لاقي مث  بولطملا فدهلا ىلإ - ةوقلاب - ىدؤتل

 ! « یملع » ريسفتو

 نم رثأ ىأ ةلازإو ١ هنم ةعجر ال ىذلا لماكلا داحلإلا رشن وه الوأ بولطملا
 رقوتل رثا ىأ ةلازإو « كانه وأ انه اسدنم نوكي نأ نكمي نيدلا راثآ

 سوفنلا نم « قلاخلا »

 هلإ نم ابوروأ هب تبره ىذلا برهملا وهو - ةعيبطلاب قلاخلا ةيمست ىتحف

 رامحتسال نيططخملا رظن ىف ايفاك دبي مل لبق نم انرشأ امك ةسينكلا

 فدهلا وحن هب مدقتت ىرخأ « ةيمدقت », ةوطخ ىلإ ةجاح ف ناكو  نييممألا
 . بولطملا

 لازت ام تناك ةعيبطلا ىلإ هتبسنو هتلا نع قلخلا ىفن ف لثمتملا داحلإلا عمف

 انايحأو ٠ نف ةروص ف انايحأ جرخت قلاخلا كلذ هاجت ضبنت « تانادجو » كانه

 دحلا اذه دنع رومألا تيقب اذإ ىشخيو . ناسنإلا نم ىلعأ ةوقلريقوت ةروص ف

 « ١ ء! هلأ ىلإ دوعتو ‹ اهسفن ةطلاغم نع فكتو موي تاذ ةيرشبلا لقعتت نأ

 . ةدام ىلإ قلاخلا لوحتيف .. امامت ةيقابلا ةيقبلا هذه ةلازإ داري نكلو

 ! ةدام نوكلاو ! هلإ ال : سانلل لاقيو

 ريشت ال ةدام اف داملا الإ كانه دعي ملو- مهمعزب- امامت كلا دوجو ىفتنا اذإف

 ىدلا ١ بوهرملا ودعلا كلذ نم نوصلختي مث نمو  ريقوتلا قحتست الو نادجولا
 ! ںیدلا وھو الأ .. هنم مھهتفیخ قالطإلا ىلع ءىش نم نوفاخیال

 ريسقحت وه - ةيناثلا ةيضقلا نع ثيدحلا ف ىرنس امك - ايناث بولطملاو

 امك هبوكر بعصيسفق هتماركب سحأ اذإ هنإف . هنع ةماركلا ةلازإو ناسنإلا

 باودلاک قايسنالل لباق ريغ هتيناسنإب ازتعم نوكيس هنأل « ريمحلا بكرت

 ىداملا رسفتلاب ةصاخلا ةيضقلا ف اهارنس امك ةرشك رقحتلا لئاسوو

 ليلق دعب ء ىحيس امك لعفلاب ةرصاعملا ةيلهاجلا ءاملع ےصعت داع . ١
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 ىفنو - ىلاعتو هناحبس هتلا نع قلخلا ىفن اعيمج اهتمدقم ف نكلو .. ناسنإلل
 ! ةداملا وه ناسنإللل « جتنملا » وأ « قلاخلا » لعجو - ةقيقحلا ف هتلا دوجو

 كلذ ردق نم هردق دمتسيو  هقلاخو ههلإ نم هدوجو دمتسي ناسنإلا نإ
 . هلإلا

 ردقلا ميفر ناسنإلا نوكي ردتقملا ميكحلا تلا وه دوبعملا قلاخلا نوكي نيحف

 نيح امأ . ميظعلا ىلعلا هقلاخب ناميإلاب ايلعتسمو- هناحبس - هل قلاخلا ميركتب

 لفسآ لصي ىتح هعم ىندتي ناسنإلا نإف « ةداملا وه حبصي ىتح قلاخلا ىندتي
 ! نیلفاس

 ‹ اهقلاخو اههلإ ةدابع نم تتلفت ذنم ارمتسم اطوبه ةيرشبلا تطبه دقو

 اريبك ىوتسم تغلب دق - ةعيبطلا ىلإ هتبسنو هلا نع قلخلا تفن نيح- تناكو

 لذبتو ةيناويح نم هيف ام لكب نيططخملا رظن ىف ايفاك نكي مل هنكلو . طوبهلا نم

 هولعج ىتح تاکرد قلاخلا هلالاب اوطبهف ‹ طوبهلا نم ادیزم هل اوداراف ؛ یقلخ

 - قولخملا اذهل ىقبت ةمارك ىف « ةداملا كلت جاتن ناسنإلا اولعجو « ةداملا وه

 ؟ ةداملا روطت جاتن هنأ وأ ةداملا جاتن نم هنآ فرعي نيح - هسفن سح ف ىتح

 ! بولطملا وه اذهو .. ةيمدآ الو ةمارك ال
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 ىلعو هلا دوجو ىلع اهب لدتسن رشبلا لاوقأ ىلإ ةجاح ف هلا دمحب نحت انسلو

 اياضق نم ةيضق لك ف انبسح وه « هب نمؤن یذلا انباتک اندنعف « هتینادحو

 لقعب هربدت ىلإ الإ جاتحي ال اطسب ةيهولألا ةيضق نآرقلا طسب دقو  ةايحلا

 . حوتفم بلقو حوتفم
 نرقلا اذه ىف اهئاملع نم ةلاضلا ةيرشبلا ىلع ةداهش ذخأن كلذ عم انكلو

 . هيف شيعن ىذلا
 تروفكنرف ةعماجب تابنلاو ءايحألا ذاتسأ « تسنرإ زلراشت لسر » لوقي

 : ايناملاب

 ‹ تادامجلا ملأاع نم ةايحلا ةأشن رسفت ىكل ةديدع تايرظن تعضو دقل »

 سوريفلا نم وأ ‹ نيجوتوربلا نم تأشن دق ةايحلا نأ ىلإ نيثحابلا ضعب بهذف

 نأ سانلا ضعب ىلإ ليخي دقو « ةريبكلا ةينيتوربلا تائيزجلا ضعب عمجت وأ
 . تادامجلا ملاعو ءايحألا ملاع نيب لصفت ىتلا ةوجفلا تدس دق تايرظنلا هذه

 لوصحلل تلذب ىتلا دوهجلا عيمج نأ وه هب ملسن نأ ىغبني ىذلا عقاولا نكلو
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 ںإف كلذ عمو نيعيرذ نالذخو لشفب تءاب دق ةيحلا رغ نم ةيحلا ة داملا ىلع

 نأ ىلع . علطتملا ملاعلل رشابملا ليلدلا ميقي نأ عيطتسي ال هلا دوجو ركني نم

 روهظ ىلإ ىدؤي نأ نكمي ٠ ةفداصملا قيرط نم تانيزجلاو تاردلا ممجت درجم
 . ةيحلا ايالخلا ف اهاندهاش ىتلا ةروصلاب اههيجوتو اهتنايصو ةايحلا
 هناش ادهف « ةايحلا ةاشنل رسفتلا اذه لبقي نأ ىف ةيرحلا قلطم صخىتللو

 لقعلا ىلع ةبوعص وأ ازاجعإ دسأ رمأب ملسي امنإف ١ كلذ لعفي ذإ هنكلو ! هدحو

 . اهربدو ءايشألا قلخ ىذلا « هتلا دوجوب داقتعالا نم
 ةجرد دقعتلا نم تغلب دق ةيحلا ايالخلا نم ةيلخ لك نأ دقتعأ ىننإ »

 حطس ىلع ةدوجوملا ةيحلا ايالخلا نم نييالملا نييالم نأو « اهمهف انيلع بعصي

 دوجوب نمؤآ ىننإف كلذلو . قطنملاو ركفلا ىلع موقت ةداهش هتردقب دهشت ضرألا
 « ۱ ,اخسار انامیإ هتلا

 هثارو ىناصخإو اوويأ ةعماج نم هاروتكد ) « مايلو جنفريإ » لوقيو
 : ( ناجشتيم ةعماجب ةيعيبطلا مولعلا ذاتساو  تاتابنلا

 ةريغصلا قئاقدلا كلت تأشن فيك انل رسفت نأ ميطتست ال مولعلا نإ »

 عيمج اهنم نوكتت ىتلا ىهو ٠ دع اهيصحي ال ىتلاو . اهرغص ىف ةيهانتما
 ةفداصملا ةركف ىلع دامتعالاب - انل رسفت نأ مولعلا عيطتست ال امك . داوملا
 « ۲ »۰ . ةايحلا نوكت ىكل ةريغصلا قئاقدلا هذه عمجتت فيك - اهدحو

 ' ءايحألا ملع ف صصختملا « رتسشنو بموكام تربلأ » لوقيو
 ةحيسفلا ةيملعلا نيدايملا نم وهو . ءايحألا ملع ةساردب تلغتشا دقلو »

 ىتلا ءايحألا نم عورأ تلا تاقولخم نيب سيلو . ةايحلا ةساردب متهت ىتلا
 . نوكلا اذه نكست

 لهف . قيرطلا بناوج دحأ ىلع امن دقو ليئض ميسرب تابن ىلإ رظنا »
 ددعلا كلت نم ناسنإلا هعنص ام عيمج نيب هتعور ف اريظن هل دجت نأ عيطتست

 فارطأو ليللا ءانأ مطقنت ال ةبئاد ةروصب موقت ةيح ةلا هنإ ؛ ةعئارلا تالآلاو
 ةرطيس تحت كلذ متيو ‹ ةيعيبطلاو ةيوميكلا تالعافتلا نم فالاب . راهنلا
 . ةيحلا تانئاكلا ميمج بيكرت ف لخدت ىتلا ةداملا وهو - مزالبوتوربلا

 ١ . لاقم سس ١ ملعلا رصع ىل ىلجتب هللا ء باتك نم ء اهتلاسر ىدؤت ةيحلا ايالخلا ٠ ص ۷۷
  ۰ ۲ ۰ص ٥۲ ؛ ملعلا رصع ف ىلجتي هللا » باتک س
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 . اهدحواذكه اهعنصي مل هتلا نإ ؟ ةدقعملا ةيملا ةلآلا هذه تءاج نيأ نمف <

 ليج نم رارمتسالا ىلعو « اهسفن هنايص ىلع ةرداق اهلعجو ٠ ةايحلا قلخ هنكلو

 نيب زييمتلا ىلع اننيعت ىتلا تازيمملاو صاوخلا لكتب ظافتحالا عم « ليج ىلإ
 ءايحألا ملع تاسارد عورأ ربتعت ءايحألا ف رتاكتلا ةسارد نإ .. رخأو تابن

 « ٠ » ١ هتلا ةردقل اراهظإ اهرثكأو

 : ناسنالل ىداملا رسفتلا : ابناف

 . ناسنإلا ةيدام ةيضق نع ثدحتن قلاخلا ةيدام ةيضق نم انغرف نا دعب
 ىناسنإلا طاشنلا ىحاون فلتخمل ىداملا ربسفتلا شقانن نآ لبق انل مزال كلذو

 ‹ ةيركفلا ئدابملاو « ةيونعملا ميقلاو ١ ةرسألاو . نيدلاك  هتايح تالاجمو
 . تاسسؤملاو مظنلاو

 ىناويحلا ىداملا اهريوصت ىف ةينيورادلاب اورثأت دق نييداملا نأ كش الو

 ةحلاص اهودجو ذإ - ةيرظنلا اولغتسا دق ةقيقحلا ف مه وآ  ناسنإلل
 ‹ ةقرشملا ةئيضولا ةيلاعلا ةميركلا ناسنإلا ةروص هيوشت ف - لالغتسالل
 نع بجحت ذإ ١ ريرشلا ططخملا ضارغأ مدخت ةطباه ةروص ف هربوصتو

 سمطنتو « طبهيف طوبهلاب هيلإ ىحوتو « هقارشإو هتعفر تالاجم ناسنإلا
 . نودیری امک حبصیف هتریصب

 ىلع ناسنإلل رشابملا قلخلا هيفن مغر - هسفن نوراد نا هقيقحلا نكلو
 ىلإ هب طبهي مل ىناويحلا روطتلا ةلسلسب هايإ هقاحلإو ‹ ةيناسنإلا هتروص
 اذه نأو . خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا هيف هتعضو ىذلا ىوتسملا
 بعشلل اهلك ةب رشبلا راحتسا ىلإ فداملإ ططخحلا ىف « ةيمدقت , ةوطحخ وه امن إ ىداملا ربسفتلا

 ! راتحلا

 ىروطت لصاف عم ايلعلا ةدرقلا نع روطت ايح انناك نوراد دنع ناسنإلا ناك
 درقلا نيب ةطيسولا ةقلحلا ىهو « ةدوقفملا ةقلحلا هامسف هيلع رثعي ملو هروصت
 ةلاحلا نم هروطت ف ةيداملا ةئيبلاب ارثاتم هدنع ناسنإلا ناك امك . ناسنإلاو

 ةلسلس تثدحأ ىتلا ىه ةيداملا ةئيبلا فورظ نالءةيناسنإلا ةلاحلا ىلإ ةيدرقلا .
 . ناسنإلا ىلإ ةيلخلا ديحولا نتاكلا لوا نم روطتلا

 قباسلا ردصملا نم ١٠١3 - ١٠١١ ص. « ١
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 ةقبطنم ةداملا نيناوق تناك الو . ةدام ىنيورادلا روصتلا ف طق نكي مل هنكل

 نأ نوراد اشي مل ةروصب ۔ ةيح ةدأم ىلإ ةتيملا ةداملا تلوحت ذنمف ٠ هيلع

 حارخإ ف ةيهلإلا ةدارإل اب فارتعالا ىلإ هئجلت اليكل اهنم برهت لب « اهل ضرعتي
 نيذاوق دغ اهمكحت ةصاخ نيناوق اهل تراص نيحلا كلذ ذنم - تيملا نم ىحلا
 . ةايحلا نيناوق ىه « ةتيملا ةداملا

 كش اهيف مهجلاخي ال ٠ اعيمج سانلا دنعو نوراد دنع ةيهيدب كلت تناكو

 ةبترملا ىلإ ناسنالا در دق نوراد ناك نئلو . كشلا اهيف روثي نأ نم حضوأ اهنأل
 لاح ىأ ىلع هنإفء « ١ ١ ناسنإلا درفت الفغم ( هدسج ساسأ ىلع ) ةيناويحلا

 لام نع اتق ىف وه لب -كاسنإلا ايف ام اعيمج ةيحلا تانئاكلاب عفترا دق

 انيب افالتخا فلتخي ىذلا « ةايحلا » ملع وه اهنع ثيدحلا لاجم لعجو . ةداملا

 . « ةداملا » ملع نع

 دنع - طوبهلا ف - ناسنإلاب فقي نأ أشب ملف خيراتلل ىداملا ربسفتلا اما

 ‹ لفسأ ىلإ ىرخا تاعفد هعفد امنإ ‹ نوراد اهيف هفقوأ ىتلا ةيناويحلا ةلحرم

 ء حور ريغب افرص « بارتلا ىلإ دوعي ثيح هكلاحلا ةيداملا ىواهم ف ىدرتيل

 ! بارتلا نوناق وه هنوناق حبصيو
 ؛ركفلا امو ليق ادإغ . ةداملل جاتن ناسنإالاو . هتيدام ىف رصحنت ماعلا ةدحو

 !! ةدام غامدلاو « غامدلا جاتن ركفلاف

 ! ةقيقحلا ف بجعلا ىف ةياغ « بيجع « ىملع » قطنم

 مايا ىلع لوقي صفانلا ملعلا ناك اك هتيدام ىف ةرصحنم ماعلا ةدحو نكتلف

 امف ..اهلخاد نم « ةقاطلا » صالختساو ةرذلاريجفت لبق نينلو زلجنإو سكرام

 !؟؛ ناسنإلاب كلذ ةلص

 ! ناسنإ ناسنأإلاو « ةايح ةايحلاو . ةدام ىداملا نوكلا

 !؟ ركفلا جتنت ةدام لك لهف .. ةدام غامدلا نكيلو

 نع ديلولا لفطلا خم فلتخي لهف « غامدلا ةدام وه ركفلا ف لصألا ناك اذإو

 امنيب لفطلا ركفيال اذاملف !؟« ىداملا » هبيكرت ثيح نم « جضانلا ناسنالا خم

 نع فلتخم وحن ىلع - ركفي أدبي نيح - لفطلا ركفي اذا لو؟جضانلاناسنالا ركفي

 فاضت « ةيدام » صانع كانه له ؛؟ هوجولا عيمج نم جضانلا ناسنإلا ريكفت

 سم ىتح ناسنإلا درعت ةشقانملا ءانثأ لل ءىحيس امك . N.80-011۷ 1١15 » ةثيدحلا ةينيورادلا تتبثا ٠ ١ ١

 . ناويحلا ملاعب ناسنإلا قحلي هتلمحم نوراد تعدخ ىتلا ةتحنلا ةيحولويلا ةيحانلا
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 !؟ ديدحتلا هجو ىلع رصانعلا كلت امو ؟ جضان ناسنإ خم حبصيف لفطلا خم ىلإ

 نكت مل نإ ةهباشتم - ىداملا بيكرتلا ثيح نم - مهعيمج سانلا خاخمأو
 مدع عم امات افالتخا رخأ صخش نع صخش ريكفت فلتخي اذاملف .. ةلثامتم

 !؟ كاذو ركفلا اذه اهنع ردصي ىتلا « ةداملا » ف فالتخا دوجو

 « ةدام » ريغتت لهف - التم - ايعويش حبصي مث انيدتم ناسنإلا نوكي نيحو
 دوساف«هيلع أرط اسوملم انيعم اريغت انرصبأل هخم ىلع انفشك ول ٹثیحب « هخم

 !؛ روفسوفلا ةيمك تصقنو ساحنلا ةيمك هيف تداز وأ <. ضاضيبا دعب - الثم -

 ! نايثغلا ثعبي « ملعلا » اذه ف فخس ىأ

 نوكلا قلخي فيكف ١ «  ءنوكلا اذه ديس ناسنالا نإ لوقت ةيعويشلاو
 الب دوسملا ةدام سفن نم ديسلا نوكي فيك مث ؟ لبق نم انلعاست امك هديس
 !؟ بيكرتلا سفن نم ناك اذإ نذإ اديس هلعجي ىذلا ام !؟ ةدايز

 : نوكلا اذه ةدام نم ناسنإلا نأب نونمؤي هلسرو هللاب نينمؤملا نإ
 « ۲ »د« نونسم ًامح نم لاصلص نم ناسنإلا انقلخ دقلو »

 « ۲ »« نیط نم ارشب قلاخ نإ ةكئالملل كبر لاق ذإ »
 اناسنإ ناسنإلا لعج ىذلا ىه نيطلا ريغ رخأ ائيش كانه نأب نونمؤي مهنكلو

 : هيف ةيولعلا ةخفنلا وه كلذ . قلخلا ةيقب ىلع هزيمو
 نم هيف تخفنو هتيوس اذإف ٠ نيط نم ارشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ »

 « «٫ ٤ نیدجاس هل اوعقف یحور

 فيكف « بسحف انيط هولعجو حورلا ةخفن نم نويعويشلا هدرج اذإف
 ةداملا ةيقب ىلع ةداملا نم ءزج ةدايس وأ « نيطلا ىلع نيطلا ةدايس نورسفي

 !؟ بيكرتلا ف امامت اهل ةلثامملا

 هيفام لكو نوكلا اذهل هللا ةيهولا طقف اوفنيل نكلو « ةقيقحلا كلثب ايقيقح اناميإ ال كلذ نويعويشلا لوقي ١ ١ ٠
 اذه ديس ناسنإلا نإ مهلوقب هلا ةيدوبعلا لاجم نم - مهمعزب - ناسنإلا اوجرخا اذإف . ناسنإلا كلذ فامب
 مهمالكب مهذخأن اننكلو ' لحولا ف ةداملا هغرمتو « تايمتحلا ١ همكحت . نيلفاس لفسا هودرف اوداع ٠ نوكلا
 ' لاح ی لع

 ١ ٠ ]رجحلا ةروس ٠١ [
 [ ۷١ ] ص ةروس ۲ ۰

[YY = Y1 [ ص ةروس ٠ 

۳1١ 



 تدوسف ة داملا نم ةعطق تجرخ نأ نينسلا نم نيبالملا فولأ لالخ ثدح لهو

 اهرهوج ىف اهعم ةقفتملا ةداملا ةيقب ىلع ةدايس اهسفنل تمعز وأ اهسفت

 ؟ اهضارعأو

 ةدايسلا تحنم وأ اهسفن تدوس ىتلا ةداملا ةعطق نوكت نأ ههادب دال مَ

 ةدايزلا نم عونب اهنع ةدئازوءة داملا ةيقب نع اهبيكرت ف ةزيمتم ؛ ةداملا ةيقب ىلع

 ؟ ناك ايأ

 ىلع اهريفاذحب ةقبطنم ةيداعلا ةداملا نیناوق نوكت قیکف كلذك كلذ ناك اذإف

 ¢ تادايز اهيلع تدازو اهبيكرت ف اهنع تزيمت ىتلا ة داملا ةعطق

 یضتقن - اهعون ناك ايأ - ةدايسلاو زبمتلا تضتقا ىتلا ة دايزلا تسيل

 ؟ ةصاخلا اهنيناوقو ةصاخلا اهريباعم اهل نوكي نأ

 - خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقي امك - هناسلب ناسنإلا لوقي نأ ىفكي لهو
 اذه ىغليف دوعيس ناك اذإ < ةداملا ملاع ف ثدح « روطت » ىلعأ وه ناسنإلا نإ

 ؟ رييغت الب تحبلا ةداملا نوناقب ناسنإلا لماعيو « روطتلا »
 لب - ةروطتم ةدام ناسنإلا نأب الدج انملس اذإ - نذإ روطتلا ةميقام

 نيناوقب ةروطتملا ة داملا لماعنف دوعنس انك اذإ « روطتلا تاجرد ىلعأ » ةميقأم

 ؟ ةروطتملا ربغ ةداملا

 ف روطتلا تاجرد ىلعأ هنآ ىلع ناسنإلا لماعت ةرم : ةليلبلاو ةريحلا هذه امو

 وسه اذه ما . ةدايز لك نع ةدرجم نيطلا نيناوقب هلماعن ةرمو < ةداملا ملاع

 ! خيراتلل ىداملا ريسفتلا هنع ملكتيو هفصي ىذلا « ىنيطلا ناسنإلا »
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 ةقوبسم ريغ « ةيملع » ةروطسأ ناسنإلا ىلع ةدماجلا ةداملا نيناوق قابطنا

 نييداملل لاقي قحلاو اهعارتخا « ةءارب » لجست « ىرشبلا ركفلا خيرات ف
 ! قالطإلا ىلع « ةءارب » لمحتال تناك نإو « نييعويشلا

 هانجزخا اذإ الإ هريسفت نكميال « فيزم ىملع ىزب سبلتي ءاره درجم اهنإ
 نمانفلسا امك«هنم دوصقملا فدهلا ةيواز نم هيلإ انرظنو ٠ ملعلا ةرئا د نم امامت
 . قلاخلل ىداملا ربسفتلا نع ثدحتن نحنو لبق

 ىلإ هب طوبهلاو ههيوشتو ناسنإلا خسم وه - ةيحان نم - دوصقملاو
 « ريبكلا ططخملا ققحتيل - هيلإ لصي نأ نكمي كرد لفسأ - لفسألا كردلا
 . راتخملا بعشلا باسحل نييممألا رامحتسا ططخم
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 ةعراصتم تاضقانتم كانه نأن لوقلا وه - ىرخأ ةيحان نم - دوصقلاو

 نع - ةياهنلا ف ىدؤيس تاضقانتملا عارص نأو « ضرألا ىلع رىتىلا ةبح ف

 ىدوهيلا ططخملا تاعرتخم رخأ ىهو ) ةيعويشلا ىلإ - ىمتحلا روطتلا قيرط

 ةروصب مهعضوو نييممألا رامحتسال ةيلامسأرلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا دعب

 . ( راتخملا بعشلا ةضبق ف ةيئاهن

 ضقانتلا نإو . ةدام ناسن' ١ نإ نذإ لقنلف « دوصقملا وه اذه ناك ذإف

 نإو « ناسنإلا ىلع قبطنت داملا نيناوق نإو . ةداملا نيناوق نم روطت و
 نع - ةياهنلا ف دؤمو . ناسنالا ملاع ف ثداح تاضقانتملا عارصو صقاتلا

 ! ةيعويشلا ىلإ - ىمتحلا روطتلا قيرط

 ىتح - اهيلإ ةجاح ف مهسفنأ نويعويشلا ناك ام ةليوط ةقل ىرت امك ىهو

 مهفدهل مهيفكي ناك دقف - ةيعويشلا ىلإ اقوس سانلا اوقوسي نأ نوديري مهو

 اهضعب عراصي ىتلا تاضقانتماب ةئيلم ةيرشبلا ةايحلا نإ اولوقي نأ ريخألا
 ةيعويشلا ةبلغ ىلإ فاطملا ةياهن ف ىدؤي نأ دبال عارصلا اذه نإو . اضعب

 . اهيلإ اهلك ةيرشبلا لوحتو

 ناسنإلا خسم وه - انلق امك - لوألا فدهلا نأ الول .. ىفكي اذه ناك

 نيناوقب طبتريو ةداملاب ناسنإلا قحلي نأ مزلف ١ لفسألا كردلا ىلإ هب طوبهلاو
 ‹ ةيمدآلا ةفص هل تيقب اذإ ةريرشلا ةضبقلا نم موي تاذ تلفني نأ ةيشخءة داملا

 نييممألا نيب نم دحاو سار عفتريال ىتحو !رايتخالا ةيرح هيم دآلا تافص نمو

 ! « ناسنإ انا « لوقي
 ىأ زجعي ثيح ٠ خيراتلل ىداملا ربسفتلا رسفي ىذلا ىقيقحلا قطنملا وه اذهو

 !! ريسفتلا اذه ريسفت نع ىملع ربسفت
 ىداملا ررسفتلا ةيضق شقانن نأ اريثك انثركي دعي مل« رسلا » كلذ انمهف اذإ

 ..ناسنإلا « ةيناسنإ » نإ طقف لوقن انكل . ةلوطم ةيعوضوم ةشقانم « ناسنالل »

 ىذلا ىوهلا هنكلو .. نولداجملا اهيف لداجي نأ نم رهظأ  هتيناويحالو هتي دام ال
 تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو » ٠ فيزملا ىملعلا ىزلا ذختي

 . « ١ ء١ نهيف نمو ضرألاو

 معز نيح ناسنإلا ةيناسنإل ىربكلا ةمطللا هجو ىذلا وه نوراد ناك دقلو

 < ١ نوسؤملاةروس ] ١ ۷ [
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 ملعلا ضقني مويلاف . ةدايز الب ىناويحلا روطتلا ةلسلس ةياهن هنو . ناويح هنآ

 . ناسنإلا ةيناسنإ ىلع دكؤيو ‹ نوراد ةلاقم هتاذ ىنيورادلا

 هباتک ف « رفکلاب حجبتم دحلم ینیوراد ملاع وهو «. یلسکه نایلوج » لوقب
 : u Man in the Modern World ثیدحلا ملاعلا ف ناسنإلا »

 . اناويح هسفن رابتعا بنجت اعيطتسم ناسنإلا دعي مل نوراد ةيرظن دعبو»
 لازیالو . هل لیثمال ةرثك تالاح فو . ادج ابیرغ اناویح هسفن یری ادب هنکل

 . مات ريغ ةيجولويبلا ةيحانلا نم ناسنإلا درفت ليلحن
 ريكفتلا ىلع هتردق ؛ احوضو اهمظعأو ةذفلا ناسنإلا صاوخ ىلوأو »

 همادختسا : لقف ةيعوضوم تارابع مادختسا لضفت تنك اذإو ١ ىريوصتلا
 .. عضاولا مالكلا

 اهمهأ ناكو ٠ ةريثك جئاتن ناسنإلا ف ةيساسألا ةيصاخلا هذهل ناك دقلو »

 . ةديازتملا ديلاقتلا ومن

 هيقيقحلا هرهاظم مهأ نم - تئش اذإ وأ - ديلاقتلا ديازت جئاتن مهأ نمو »

 . تالاو ددع نم هيدل اميف نيسحت نم ناسنإلا هب موقيام

 نيب ةدايسلا زكرم ناسنإلل تأيه ىتلا صاوخلا ىهل ددعلاو ديلاقتلا نإو »
 ىرخا ةيصاخ رضاحلا تقولا ف ةيجولويبلا ةدايسلا هذهو .. ةيحلا تانئاكلا

 دمو « روطت لب « بسحف ناسنإلا رثاكتي ملو .. ةذفلا ناسنإلا صاوخ نم
 . ةايحلا ف هلبس عونت نم دازو « هذوفن

 دیسک هيلع هب معنا امل لثامم زكرم ف ناسنإلا ةايحلا ملع عضي اذكهو ١
 ضعب ةماه قورفو . قورف كانه كلذ عمو . نايدألا لوقت امك . تاقولخملا

 قلخت مل٠ ةيجولويبلا رظنلا ةهجو نمف . ةماعلا انتيرظنل ةبسنلاب  ءىشلا
 نم هتنكم ةروصب روطت ناسنإلا نكلو ء ناسنإلا ةمدخل ىرخألا تاناويحلا

 ىرخأ عاونأ دابعتسا نمو . ةسفانملا عاونألا ضعب نم صلختلا

 سبايلا ءازجأ مظعم ف ةيجولويبلاو ةيعيبطلا لاوحألا ليدعت نمو . سانئتسالاب

 ف وأ اهليصافت ف ةحيحص ةينيدلا رظنلا ةهجو نكت ملو . ةيضرألا ةركلا نم
 . « ۱ «نیتم یجولویج ساس اھل ناک نکلو هتنمضت امم ریتک

 هرعلا هدخأت نكلو « هن ملسي داكيو همامأ قحلا ىري وهو ' هللا درحون رقيال ٠ دحلم ملاع لكه ںایلوح - ١
 رطنلا ةهحو ناب رقي نأ لاح ىا ىلع ىفكي كلو نيبملا حسضاولا قحلا هصرغب امع صوكللا لواجيف متالان
 فارتعالا و ىدملا اده س دعنأ ىلإ تهدي نا دحلم لحر نم رطتني امق ' نيتم ىحولويح ساشا اهل ةينيدلا
 ' نيدلا ققافحت
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  ىرخألا ناسنإلا صاوخ نم ريثك ىلإ ددعلاو ديلاقتلاو مالكلا ىدا دقلو »

 ىرأ كلذلو . فورعم حضاو اهمظعمو .. ىرخألا تاقولخملا نيب اهل ليثمال ىتلا

 نأل « اريثك ةفورعملا بغ صاوخلا نع ثدحتلا نم ىهتنأ ىتح اهل ضرعتلا مدع

 قلت ملو . ةصلاخلا ةيجولويبلا هتافص ىف ديرف - عونك - ىرشبلا سنجلا
 نموأ ٠ ناويحلا ملع رظن ةهجو نم ءاوس « قحتستام ةبانعلا نم تافصلا كلت

 . عامتجالا ملع رظن ةهجو
 . هروطت ةقيرط ف ةيقارلا تاناويحلا نيب هل ليثمال ناسنإلا نإف اريخأو ... »

 ريكفتلا ىهل رطيسم ىح نئاكك ةيرهوجلا ناسنإلا ةيصاخ نإو ... »

 .. ىونعملا

 لقعلا ف ناويحلاو ناسنإلا نيب قرفلا نأ انلاب نع بزعي الأ بجي .... »

 . ةداع نظي امم ريثكب مظعا

 لاجر اهاسانتي - ةيجولكيس - ىرخأ جئاتن ةنورملا ف ةدايزلا هذهلو ... ١

 الثم ةنورملا هذه تدأ دقو . اهضعب ف اضيأ ديرف ناسنإلاو ... ةيلقعلا ةفسلفلا

 عارصلل ضرعتي نا دبال ىذلا ديحولا ىحلا نئاكلا وه ناسنإلا نا ةقيقح ىلإ
 . ىسفنلا

 ةماع ةرهاظل ةضراعتملا لمعلا قرط نيب عازنلا منم نإ ةقيقحلا فو ... »

 نكم ىذلا ىرشبلا لقعلا ةيصاخ الإ تسيل ىهو « ةيجولويب ةعفنم تاذو « ادج
 . عازنلا اذه نم صلختلا نم ناسنإلا

 نم نأل ٠ ةديدج تاديقعت دجن ىناسنإلا ىوتسملا ىلإ لصن امدتعو ... »
 .. ةزيرغلا ةدش ىلع بلغتلا انيأر امك ناسنإلا صئاصخ

 اهتيمست نكمي ىتلاو - ناسنإلا اهب زاتما ىتلا صاوخلا هذهو ... »

 ثالثلا صاوخلا نم رثكا وأ ةصاخ نم أشنت - ةيجولويب اهنم شكا ةيسفن
 : ةيتآلا

 . ماعلاو صاخلا ريكفتلا ىلع تردق : ىلوألا »

 كولسلاو لقعلا ماسقنا سكعب ةيلقعلا هتايلمعل ىبسنلا ديحوتلا : ةيناثلا »

 . ناويحلا دنع

 ةسيذكلاو بزحلاو ةمألاو ةليبقلا لثم ةيعامتجالا تادحولا دوجو : ةثلاثلا ١
 . اهتفاقثو اهديلاقتب اهنم لك كسمتو ( ةينيدلا ةعامجلا )

 نإ ةقيقحلا ىفف .. طاشنلا هجوأ ضعب ىصحن نأ انه ىفكيال نكلو ... »
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 كلذلو . ةيلصألا هصاوخل ةيوناث جئاتن هصاوخو ناسنإلا طاشن هجوا مظعم

 . ةيجولويبلا ةيحانلا نم ةذف اهثم ىهف

 نيتاسبلا ةحالفو رجأب لمعلاو ميلعتلاو ةمظتملا باعلألاو بطاختلا نإ مت »

 ةيوناث جئاتن اهلك« حدنلاو ةليذرلاو ةلذلاو ةئيطخلاو بجاولاو ريمضلاو حسملاو
 نوكيال ناسنالل طاشن داجيإ ىه عقاولا ف ةبوعصلاو ( ةيلصألا هصئاصخل )

 طالتخالاو مونلاو لكألا لثم ةيجولويبلا ةيساسألا تافصلا نإ لب . اديرف
 . ةديرفلا تاتسحملا لكب ناسنإلا اهنيز ىسنجلا

 دف كلذبو .. دعب لغتست مل ىرخآ ةيوناث جئاتن ناسنإلا درفتل نوكب دقو »

 . « ٠» ١ نآلا نظن امم رثكا هلاوحأ ف اديرف ناسنإلا نوكي

 ىحبص ليبن ةمجرت ) « ناسنالا ةيناسنإ » هباتك ىف وبود هينير لوقيو
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١۸ - ٠۳١ ص ليوطلا

 لقعلاب هل ةلصال ىزيرغ ايلعلا اهيف امب تاناويحلا ىف كولسلا رشثكأو و

 كولسلا اذه دجت نأ - ليحتسملا نم نكي مل نإ - ردانلا نمو . ىجحلاو

 ىعسلاو هب نهكتلا ناويحلا لواحي ىذلا ديعبلا لبقتسملا وحن اهجوتم

 قمعب رثأتت ةيطيحملا تاراشإلا رثكأل ناسنإلا لعف دودر نإف لباقملابو . هداجيإل
 قئاقحلا وأ فوخلا ىلع ةينبم تانهكتلا هذه تناك ءاوس « لبقتسملا نع هتانهكتب
 ليم نأ ةقيقحلاو . ةملاحلا لامآلا ىلع طقف وأ « ناجنإلا ف ةبغرلا وأ ةمولعملا

 لمعو ةدارإ نودب عقت نل ىتلا وأ « دعب دجوت مل ىتلا ءايشألا ليختل ناسنإلا

 يهو « ناويحلا نع مات حوضوب هزيمت تلا ةزرابلا ةيحانلا ىه « هب موقي رح
 . ءابطألا تيعأ ىتلا ةيسقنلا هتينب ديقعت ف اريثك مهست ىتلا

 ةيجولويبلا عفاودلا ىلع ومسلل هليم ناسنالل ةزيمملا ىحاونلا زربا نمو »
 لامعأ ىلإ هدوجو ىف ةيداعلا تايلمعلا ليوحتل دادعتسالا هدنعف « ةطيسبلا

 عم ةضراعتم نوكت امبروءةيجولويب تارورض اهل سيل حماطمو ضارعأو
 مث هل ثدحي ءىش لکل زمریل لیمي ناسنإلا نا كلذ نم رثكا . هتايح رارمتسا

 صخش لعف درف « ةيقيقح ةيطيحم تاراثإ اهنأ ول امك زومرلا هذه عم لعافتي

 ةيتاذلا هبراجتب ايسفنو ايجولويزيف طورشم ؛ ىطيحم لماع ىلع نيعم
 . « ةيضاحلا

 ٣٣ص - ١ ص نم ةقرفتم تافطتقم - رصتتم ميلحلادبع روتكدلا ةعجارمو باطخ نسح ةمجرت « » ١
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 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص ) لوقيو
 ف زيمتملا وهف .. ريرقتلاو رايتخالا ف ةيرحلا نم ريبك ردقب ناسنإلا عتمتيو ١

 « عادبإلا ىتأي هذه نمو .. ميظنتلاو صيحمتلاو رايتخالا ع ارداف هنوك

 ؛ ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص ) لوقيو
 ىضاملا براجتو ةتارولاب ةطورشم ةايحلا رهاظم لك نأ فورعملا نمو .

 نم رشبلا نكمت ةرحلا ةدارإلا نأ اضيأ فورعملا نم هنأ الإ « ةئيبلا لماوعو

 نيب رايتخالا ىلع ةردقلاف . « ةيجولويبلا ةيديدحتلا » هطباوض ىلع ومسلا
 دقل . ناسنإلا تافص مها نوكت نأ نكمي ةفلتخملا لاعفألا بيلاسأو راكفألا

 ركنتسیامرثکأو . ناسنإلا روطت ف اماهاددحم - لازتالو - بلاغلا ف تناك

 ةايح ىف ةرهاظ مهأ ةدمعتم تلهاجت اهنآ وه نآلا سردت امك ةايحلا مولع ىف

 . ٠ ةيرحلا ىهو الآ . ناسنإلا

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١١١ ص ) لوقيو

 نع ريبعتلا ىلع هتردق - هينعتام نمض نم - ىنعت ناسنإلا ةيرح »

 هذه لك . تايلوئسملا لوبقل هدادعتساو رايتخالا ىلع هتردقو ةنماكلا هتايناكمإ

 ةيديدحتلا ىلع ومستل ريرقتلاو رابتخالا مضت تلا تاطاشنلا نم اهلاثمأو
 ٠ ةلآلا تايلمع مست يتلا ةيربجلا

 ١ ص ) لوقيو  ۲٠۲ةيبرعلا ةمجرتلا نم ( :

 ف هنوردقب امم اريثك نأ ضقانتلا نمو . مهساوحب ملاعلا رشبلا كردبو ١

 ىنب نم اريثك نأ عقاولاو . ىسحلا كاردإلا اذه ىلع دمتعيال مهلوح نم ملاعلا

 حورلا اهكردت ةيدام رغ ميق حبذم ىلع ىداملا مهدوجوب ارحض ناسنالا

 « مدلاو محللا مسج اهسحيالو
 1 ماعلا ١ هلوقيام اذه

 ىداملا ريسفتلا كلذ اهيلإ ناسنإلاب ىوهي ىتلا كلت ةقيحس ةيواه ىأف
 لعجيو ٠ ةداملا ىلإ هدريو  ةليصألا هتيناسنإ تاموقم هنع ع زني نيح ١ ناسنإلل

 '؛ هنیناوق یه اهنبیاوق

 !؟ رقحتلا اذه نم دشأ هلربقحت ىأو .. هتماركو ناسنإلا هيرحل ءاغلإ ىا

 . بولطملا وه اذه نأ اىملع اذإم

 مهل همسري ىذلا ريغ اقيرط مهسفنأل نويممألا راتخيال ىكل ةيرحلا ءاغلإ
 نأ ديري ىتلا ةيدوبعلا نم اوفكنتسيال ىكل ةماركلا ءاغلإو . راتخملا هللا بعش
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 ىلع درمتلاب مهسوؤر اوعفريال ىكل ريقحتلاو . بعشلا كلذ مهيلع اهضرفي
 . هايإ مهرخسي ىذلا رخستلا

 هققحي ىذلا « مخضلا » فدهلا انكردأ  بولطملا وه اذه نأ انملع اذإ

 ' ناسنالل ىداملا رسفتلا
 : ةيناسنإلا ميقلل ىداملا ربسفتلا : اتلاش

 دعي ملو « روفلا ىلع ميقلا لك ةقيقحلا ف تيغلا دقف ةدام ناسنإلا لعج ذنم

 ‹ ميقاهل نوكي نأ - تروطتامهم - ةداملل ىنأف . ناسنإلا ةايح ف ناكم اهل

 دوجو لهاجتت نأ كلمت تناكام, ةيعويشلا نكلو !؟ ةيقلخ وأ ةيسفن وأ ةيحور
 اهدسفي .. ام اريسفت اهيطعت نأ نم دبال ناكف ٠ ىرشبلا خيراتلا ف ميقلا

 ىتلا ةادألا وع ميقلل ىداملا ريسفتلاو . ةياهنلا ف اهيلع ىضقيل اههوسشيو

 كلل ريسفت ءاطعإب رهاظتت ىهف « ىربكلا اهتميرج ءادأل ةيعويشلا اهتراتخا
 نم اهيلع ىضقيو اتاب ءاغلإ ميقلا ىغلي ةقيقحلا ف ريسفتلا كلذ امنيب « ميقلا
 ! اهتبنم

 ضرعتسنو ٠ داج هنأك رمألا ذخأنو ‹ ةقيقحلا هذه لهاجتنسف كلد عمو

 ! ةيعوضوم ةشقانم هشقاننو ةيناسنإلا ميقلل ىداملا ريسفتلا

 ةعومجم وا تاوطخلا نم ةعومجم ىف ةيناسنإلا ميقلل ىداملا ريسفتلا لثمتي

 ١ ' ىلياميف اهلمجن طاقنلا نم
 ةايح ىف ءىش لك ساسا هلعجو ىداصتقالاو ىداملا لماعلا ميخضت ( ١

 . ناسنإلا

 . ىداصتقالاو ىداملا عضولل ساكعنا درجم اهلك ةيونعملا ميقلا رابتعا ( ۲

 عضولا ريغت املك اهلك ميقلا ريغي ىذلا روطتلا مكحب ةنباث ميق دوجو ىفن (

 . ىداصتقالاو ى داملا

 ةيدام بابسأ ىلإ هدرو هنأش نيوهتو هفيخستو نيدلاب ةيرخسلا ( ؛
 . ةيداصتقاو

 ةيداملا تايمتحلل سانلا عوضخب لوقلاو . نييلزألا لدعلاو قحلاب ةيرخسلا ( ه

 . ةيخيراتلاو ةيداصتقالاو

 . طاقنلا هذه نم ةطقن لكل ليصفتلا نم ءىش ىف ذخأنلو

 . ىداصتقالاو ىداملا لماعلا ميخضت ١-

 نييعويشلا نيرسكفملا لاوقأ نم هانضرع ىذلا ضرعلا نم انل نيبتي
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 ىداملا لماعلا نوركفملا كئلوا ربتعي ىدم ىأ ىلإ ىداملا ركفلل نيسسؤملاو
 ىتلوق ىلإ دوعن نأ انيفكيو . ناسنإلا ةايح ف ءىش لكل اساسا ىداصتقالاو

 : نأشلا اذه ف زلجنإو سكرام
 ةدودحم تاقالع نوميقي مهارت سانلا هلوازي ىذلا ىعامتجالا جاتنإلا ف »

 ةيداملا ةايحلا ف جاتنالا بولسأف .. مهتدارإ نع ةلقتسم ىهو « اهنع مهل ىنغال

 .. ةايحلا ف ةيونعملاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تايلمعلا ةروص ددحي ىذلا وه

 نيعي ىذلا وه مهدوجو نإ لب ٠ مهدوجو نيعي ىذلا وه سانلا روعش سيل

 . ( سکرام لراک ) « مهرعاشم

 نم هبحاصيامو جاتنإلا نأ وهو : ىتآلا ادبملا نم ةيداملا ةيرظنلا ادبت »
 هذه بسحف . ىعامتجا ماظن لك هيلع موقي ىذلا ساسألا وه تاجتنملا لدابت
 ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل ةيئاهنلا بابسألا نأ دجن ةيرظنلا

 . نييلزألا لدعلاو قحلا ءارو مهيعس ف وأ ؛ سانلا لوقع ف اهنع ثحبلا زوجيال

 .( زلجنإ كيردرف ) « لدابتلاو جاتنالا بولسا ىلع ارطت ىتلا تارييغتلا ف امنإو
 « ةيناسنإ » وه سيل مهرابتعا ف لصألا نأ ف ةلالدلا اتحضاو ناتلوق امهو

 عصضولا وه امنإ ء هتايح اهيلع موقت نأ ىغبني ىتلا ةيونعملا ميقلا الو . ناسنالا
 ددحب ىذلا وه عضولا اذه نأل « هيلع سانلا نوكب ىذلا ىداصتقالاو ىداملا

 ف موقت ىتلا تاسسؤملا عون ددحي امك « مهدئاقعو مهراكفأو سانلا رعاشم

 . تاسسؤملا هذه نم ةدحاو لك ةفيظوو مهتايح

 ف ةركفلا هذه قمعت ىدم ىدبتي ىرشبلا خيراتلل مهريسفت لالخ نمو

 . مهروصت

 رارقتسالاو ءودهلا نم ةلاح - « ١ ءاهنوفصيامك - ىلوألا ةيعويشلاف

 مدع وه ديحولا اهببس ةيونعم ميق اهلك ىهو ٠ ىوخألا نواعتلاو ةداعسلاو

 ببس وهو . ةيعاشملا وأ ةيعامجلا ةيكلملا ىلع ةايحلا مايقو  ةيدرف ةيكلم دوجو
 . تحب ی داصتقا

 بألا ةرطيس مث نمو « بألل ةيعبتلا ىلإ مألل ةيعبتلا نم ةرسألا ماظن لوحتو

 ى دام ى داصتقا ببس ىلإ مجري « لافطأو ةجوز نم اهدارفأ عيمجب ةرسألا ىلع
 نكمي هنأ لجرلا فاشتكاو ةعارزلا فاشتكا عم ةيدرفلا ةيكلملا روهظ وه تحب
 ! هکلمی امم هءانبآ ٹروی نأ

 ٠ ١ » دعب اميف ىلوألا ةيعويشلا نع ثدحتنس .
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 ببسلا تاذ ىلإ مجري قرلا ىلإ لوألا ةيعويشلا ةلاح نم ةيرشبلا لوحتو
 ذئدنعف ١ ةيدرفلا ةيكللا ةأشنو ةعارزلا فاشتكا وهو ىداملا ىداصتقالا

 ضرألا ف لمعلا ىلع اهتربجأو ةفيعضلا لئابقلا ةيوقلا لئابقلا تقرتسا
 . اهباسحل

 وهو - ثارحملا فاشتكا وه هببس عاطقإلا ىلإ قرلا نم سانلا لوحتو
 ميطتسي هنأ ناسنإلا فشتكا ذإ - ةيداصتقا جئاتن هيلع تبترت یدام ببس

 تاودألاب هعرزي ناك امم ريثكب ربكأ ةحاسم عرزي نأ ثارحملا مادختساب

 دحاو لجر اهيف مدختسي ىتلا ةريبكلا عرازملا تأشنف « ةقباسلا ةيئادبلا

 تحت نونوكيو هباسحل نولمعي ءارجأ وأ ضرألل ا ديبع رشبلا نم ةريبك ةعومجم
 . هترطیس

 كلذك وهو - ةلآلا عارتخا وه هببس ةيلامسأرلل عاطقإلا نم سانلا لوحتو

 ةيعارز ةيكلم نم ةيكلملا تلوحت دقف - ةيداصتقا جئاتن هيلع تبترت ىدام ببس

 نم ةريبك ةعومجم مدختسي لالا سأر بحاص راصو « ةيلامسأر ةيكلم ىلإ

 ىلوتسي اجاتنإ نوجتنيو  هباسحل نولمعي - ليئض رجأب - ءارجأ رشبلا

 مادختسا ىلع هتردقو هلام سار اهب ديزي ةلئاط احابرآ هعيب نم حبريو وه هيلع
 . هباسحل ءارجألا

 باحصأو لامعلا نيب عارصلا هببس ةيعويشلا ىلإ اريخأ سانلا لوحتو

 ىهتنيو - تحب ىداصتقا ببس وهو - جاتنإلا ةيكلم ىلع لاومألا سوؤر
 ةيكلملا ف مهلحم لامعلا لولحو نييلامسارلا ةقبط ىلع ءاضقلاب عارصلا كلذ
 . اعيمج ةرطيسلاو

 - اهلك عجرت ىتلا . ةيرشبلا ةايح ف ةضيرعلا طوطخلا هذه ىلإ ةفاضالابو

 ةقد رثكألا طوطخلا نإف ١ ةتحب ةيداصتقاو ةيدام بابسأ ىلإ - مهرابتعا ف

 . ةيداصتقاو ةيدام بابسأ ىلإ كلذك اهلك عجرت

 ةيلامسأرلا ةلحرملا ف هصلقتو هفعضو ةيعاطقإلا ةلحرملا ف نيدلا دوجوف

 ىعارزلا جاتنإلا یا - ىعاطقإلا دهعلا ق جاتنإلا ةعيبط نأ هببس ةيعويشلاو

 الإ - ةيعارزلا ةيلمعلا ف - كلميال ناسنإلا نأل « انيدتم ناسنإلا لعجت -

 الو ةرذبلا تابنإ كلميال هنكلو ؛ةدمسألاوءاملاب اهتيذغتو ضرألا ف روذبلا عضو

 وأ - مهوتيف « تافآلاو وجلا ضراوع نم ليصاحملا ةيامحالو اهومن لاجعتسا

Yo 



 ىتلا تايلمعلا لك ىلع ةردقلا اهيلإ بسني ( ةيبيغ ) ةيفخ ةوق دوجو - ضرتفي

 اهيلإ برقتيو اهدبعتي حوريو ؛ ةيامحو ءامنإو تابنإ نم اهيلع وه ردقيال

 جاتحتال امنيب . هيلع شيعي ىذلا هلوصحم هل ظفحتو هنع یضرت یکل نیبارقلاب

 ةيفخلا ةوقلا كلت ضارتفا ىلإ ةيعويشلاو ةيلامسأرلا ةلحرملا ف جاتنإلا ةعيبط

 ىلإ اهلوأ نم جاتنإلا ةيلمع ىلع هيف لماعلا رطيسب . ىعانص جاتنإ هنأل  ةيبيغلا

 نع جراخ بناج الو « ءامتإلاو تابنإلا ةيلمعك ىفخ بناج اهيف سيلو . اهرخآ

 ةدابع ىلإ ناسنإلا جاتحيال مث نمو  تافآلاو ةيوجلا ضراوعلاك لماعلا ةردق

 ف امامت ىهتني ىتح نيدلا دوجو لءاضتيف . ناسنإلا قاطن نع جراخ ءىش
 . ةباهنلا

 ىلع ديدشلا ظافحلاو ٠ ىعارزلا دهعلا ف سنجلا تايقالخأ دوجوو

 لجرلا سفن ىف ةريغلا دوجوو « ةغلاب ةيمهأ ةيسنجلا ةفعلا ءاطعإو . ضرعلا

 عمتجملا ف لجرلا نأ وه« تحب ىداصتقا ببس ىلإ عجار كلذ لك « هتجوز ىلع

 هتجوز ىلع قفني ىذلا وهو هدحو بسكتملا وهو ىلصألا جتنملا وه ىعارزلا

 ىلإ - رهظملاو لصألا ةيداصتقالا - هترطيس هوعدت مت نمو « هترساو

 لبق ةفعلا اهيلع ضرفيف . اهيلع سنجلا تايقالخا ضرفو ةارملا ف مكحتلا
 حبصت مث نمو ‹ جوزتي نيح هدحو هل نوکت نآ اهيلع ضرفيو ٠ هدعبو جاوزلا

 اهيطعيو اهنأش ف ددشيو اهيلع عمتجملا صرحي ةيعامتجاو ةيقلخ ةليضف ةفعلا

 اهدوجوو - اهتميق سنجلا تايقالخاو ةفعلا دقفت امنيب . ةغلابلا ةيمهألا كلت

 ايداصتقا ةارملا ررحت وهو « كلذك ىداصتقا ببسل ىعانصلا عمتجملا ف -

 ىلع ةلاع اهنوك نم اهررحي كلذو « اهسفنب اهبسكتو لمعلا ف لجرلل اهتكراشمو

 لبق ةقعلاب اهبلاطي نا هل قحي دوعيالو « اهيلع هترطيس لجرلا دقفيف .. لجرلا

 هبلاطملا كلت - اهجاوز دعب هدحو هل نوكت نأب اهبلاطي نأ الو ٠ هدعب الو جاوزلا

 ربتعت ةفعلا دوعتال مث نمو - ةتحب ةيداصتقا بابسأ ىلع ةمئاق تناك ىتلا

 ىف ةارملا ةيرح حبصتو « اهدوجوب سانلا متهي الو  ىعانصلا ممتجملا ف ةليضف

 . ممتجملا ف مئاشلا رمألا ىه اهسفن ف فرصتت نأ

 عمتجملا ف ةطبارتملا ةريبكلا ةرسألا دوجوف .. ةرسألا مم رمألا كلذك

 فتاكت ىلإ ىعارزلا لمعلا ةجاح اهببس  ةتحب ةيداصتقا ةرهاظ وه ىعارزلا

 ىتلا ةلماعلا ىديألا ةدايز ىلع حبرلا ةدايز بترتو « اهنواعتو ةلماعلا ىديألا

 ىلإ ىعانصلا عمتجملا ف ةرسألا ككفت مجري امنيب . ةسناجتم ةدحو ىف لمعت
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 القتسم لمعي درف لك لعجي هتاذ لمعلا بولسأف . قافنإلا ةيدرفو جاتنإلا ةيدرف
 .. نيرخآلا نع القتسہم هدرفمب هرجا لوانتي لمعي لماع لك نإ مث « نيرخآلا نع
 . ىعانصلا عمتجملا ةايح ف ةيداصتقا ةمهم ةريبكلا ةرسألا ىدؤتال مث نمو
 مث .. لافطألاو « مألاو بألا نم ةنوكملا ةريغصلا ةرسألا اهلحم لحتو تتفتتف

 عناصملا ف ةارملا لمع ىهو « كلذك ةيداصتقا بابسأل اهرودب هذه تتفتت

 ةيا ف لحني نا نكمي ايهاو هتاذ جاوزلا طابر حبصيف . كلذ ريغو فئاظولاو
 . تاقالعلا هلحم لحتو « تقو ىأ ف الماك ءاغلإ ىغلي نأ نكمي لب « ةظحل

 . ديدجلا عمتجملا ف ساسألا ىه حبصتو « ةرحلا ةيسنجلا

 : ىداصتقالاو ىداملا عضولل ساكعنا درجم اهلك ةيونعملا ميقلا رابتعا “۲

 لوقن نيحق « ةقباسلا ةطقنلل ةبسنلاب لصاح ليصحت ةقيقحلا ىف ةطقنلا هذه

 ىنعمف « ءىش لك ساسأ هنولعجيو ىداصتقالاو ىداملا لماعلا نومخضي مهنإ

 اهنوطعي الو - ةيداملاريغ - ىرخألا ميقلا نم نورغصي مهنأ ةهج نم كلذ

 ةبترتمو ةيداملا ميقلا نم ةعبان اهنوربتعي مهنأ ىرخا ةهج نمو « ةقئاللا ةناكملا
 . اهيلع

 ةيونعملا ميقلا ريقحت نم ديزم ىلإ ةطقنلا هذه ىف رظنلا تفلن نأ ديرن انكلو

 نأ مولعمف . ىداصتقالاو ىداملا عضولل ساكعنا درجم اهنأب لوقلا نم ًاشني
 ريخو لدعو قدص نم ايلعلا ميقلاب - اهدلوم ذنم - تقلعت دق ةيرشبلا
 ميقلا هذه سانلا سرام ءاوسو .. خلا .. كولس ةفاظنو ةنامأو ةليضفو

 اهوضقان وإ دعبلا لك ىلمعلا مهكولس ف اهنع اودعب مأ لعفلاب لئاضفلاو
 اذإ اهب نوبجعيو « مهبادآو مهنونف ف اهب نونغتي مهنإف ‹ ةحيرص ةضقانم

 ‹ ةداتعم ريغ ةروصب بولقلا ىضرم اونوكي ملام ١ ىعقاو كولس ىف ةلثمم اهوأر

 مهركذتريخلا ةيؤر نأل ساكتنالاو ةليذرلل نوشهيو ريخلا نم نورفني

 لاق نيذلاك « اهل نوشهيف مهفقاوم ىطغت ةليذرلا ةيؤرو « هنوهركيف مهساكتناب
 : مهيف هللا

 . « ۱ »« ! ءاوس نونوکتف اورفک امک نورفکت ول اودو »
 ىصخشلا اهكولس ف لعفلاباهسرامت مل ولو - ايلعلا ميقلاب ةيرشبلا قلعتو

 ١ ١ ءاسنلا ةروس« ] ۸١ [
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 داري امل مهريخستو نييممألا رامحتسا ليبس ف ةبقع هتاذ ف ربتعب -

 ملاع ف ميقلا هذه نع ةيرشبلا داعبإب نوططخملا فتكي ملو . هل مهريخست
 ةضرع ىهف سوفنلا ف ايقاب قلعتلا اذه مادامف ! اوفتكي الا قحلا مهلو « عقاولا

 ىنمتملا وأ - ىرظنلا قلعتلا اذه لوحتو ةظحل ةيأ ف اهتساكتنا نم لدتعت نأ

 دسفي ذئدنعو . عقاولا ملاع ف ةقبطم ةيكولس ةروص ذختي ىعقاو قلعت ىلإ -
 ' هيف لذب ىذلا بعتلا ميضيو . هلك ططخملا

 نيب نمو . ةنكمم هليسو لكب ميقلا كلتب ةيرشبلا قلعت لازي نأ ىغبني كلذل

 درجم ىه امنإ . اهتاذب ةمئاق اميق تسيل اهنإ لاقي نأ كلذ ىلإ ةيدؤملا لئاسولا

 اهدحو ىهو ةلاصألا ةبحاص اهدحو ىه ىرخأ عاضوأ وأ ىرخأ ميقل ساكعنا
 . مامتهالاب ةريدجلا

 ! دیورفب سکرام انرکذی انه
 هيلإ ىعسي ىذلا فدهلا تاذ ىلإ فدهي - هضاصتخا ف - ديورفف

 اهنأل ايلعلا ميقلاب كسمتلا نع سانلا فرصي نأ - هلثم - ديريو ! سكرام
 راتخملا هللا بعشل اهدابعتساو ةيرشبلا داسفإل ىعسي نم لكل كرتشم ودع

 نيدلاف ! رخآ ءىشل ساكعنا اهنإ لوقيو اهتاذب ةمئاق ميق اهنأ ىفني مث نمو
 هنأ امك ١ تبكلا نم ءىشان ىماستلاو « بيدوأ ةدقع ىه ةيسنج ةدقع نع ءىشان

 ! نوذشلا ناولا نم نول

 ف اهلام اهنع بهذيو اهرقحيل سنجلا ىلإ اهلك ميقلا در دق ديورف ناك اذإو

 ىلإ اهودر دق هباحصأو سكرام نإف « علطتو باجعإو ريقوت نم سانلا سوفن
 رقتحت سانلا نأ مولعمف .. ةياغلا تاذل ةيداصتقالا عاضوألاو ةيداملا ميقلا
 سكرام ءىجيف ! ةلماك ةلغشم ةيعقاولا اهتايح ف اهب تلغش ولو ةيداملا ميقلا

 باجعإلا بهذيو وتلا ف اهنع ريقوتلا بهذيف اهلك ايلعلا ميقلا اهيلإ دريف

 بلق اهب قلعتيال ةبحاش ةروص حبصتو ىقيقحلا اهنومضم نم غ رفتو ‹ علطتلاو

 ةيداملا ميقلا ىلإ اهجوم هلك قلعتلاو ريقوتلا حبصيو ! رعاشم اهب طبترتالو
 امو« قيضلا طيحملا اذه ف رصحنت نيح سفنلا قيضأ امو . ةيداملا عاضوألاو

 عم لماعتي ىذلا دحاولا ذفنملا كلذ حتفتو ٠ رونلا ذفانم لك قلغت نيح اهرسخأ
 نم هللا هقلخ ىذلا لماكتملا ناسنإلا عم لماعتي الو  هدحو ىنيطلا ناسنإلا

 ةكئالملا هل دجستل هحور نم هيف خفنو هاوس مث ١ ضرألا نيط نم ةضبق
 ! راهطالا
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 ىداملا عضولا ريغت املك اهلك ميقلا ررغي ىذلا روطتلا مكحب ةتباث ميق دوجو ىفن ۳
 یداصتقالاو

 ىفذت ىتلا . هقباسلا مهتلوقب هيناسنإلا ميقلا ريقحت ف نويداملا فتكي مل
 اطوش اوضم لب - ةيدام - ىرخآ ميقل ساكعنا درجم اهلعجتو اهنع ةلاصألا
 مضولا بغت املك ريغتلا ةمئاد ىه امنإ « ةتباث تسيل اهنإ اولاقف اهريقحت ف رخأ
 ! ىداصتقالاو ىداملا

 بارس نع نوثحبت مكنإ ! « ١ «نولفغملا نويلاثملا اهيآ اي ١ رخآ ىنعمب

 ‹ ةليضفلاو . ريخلاو ١ لدعلاو ١ قحلا نع نوملكتت نيح . ةقيقحلا ف هل دوجوال
 امب ليج لك اهؤلمي ءافوج تاملك اهنإ .. خلا .. ةنامألاو « قدصلاو « لامجلاو

 ' هيلع فرعتلا نكمي اددحم اتبات انيس تسيل اهتاذ ف یه اھنکلو ‹ هل ولحی

 ! میاک رودب سکرام انرکذی انه

 وهو .. قالخألاو ديلاقتلاو مظنلاو ميقلا مضي ىذلا وه ىعمجلا لقعلا

 ! مويلا هلحيام ادغ مرحيو . سمألاب همرح ام مويلا لحي « لاح ىلع تبثيال
 تاصاصتخا نم صاصتخا ف لك .. ةليسولا سفنو فدهلا سفن

 ! ملعلا

 هعم تريغت ىداصتقالا وآ ىداملا عضولا ريغت املك هنإ لوقي ىسكراملا ملعلاف
 . ريياعملا عيمجو ميقلا عيمج

 ‹ ةيدرف ةيكلم ىلا ىلوألا ةيعويشلا ىف ةيعامج ةيكلم نم ةيكلملا ةروص تريغت
 ! اباوص - هنيح فل - اهنم لك ناكو « ةيلامسأرلا مث عاطقإلا مث قرلا ًأشنف
 ىتلا ةباجتسالا .. ىداصتقالاو ىداملا مضولل ةيعيبطلا ةباجتسالا وه هنأل

 ىغبذي الف مث نمو« عاضوألل« ىمتح » ساکعنا اهنأل ‹ اهریغ دجوي نأ نکمیال

 ةيقلخ ةيواز نم الصأ اهيلإ رظني نأ ىغبنيالو « رشلا وأ ريخلاب فصوت نأ
 ره لعفلاب ءىشلا دوجوو .. هتاذ وه ءىش لك سايق امنإ ! تبات یقلخ رایعمہالو
 حبصيف یداصتقالباو ى داملا عضولا ريغتي نیح ءیش لک ریغتپ مت ! هدوجو رربم

 تناك نآ دعب ةبجاو هتبراحم حبصتو ! اباوص ناك نأ دعب ًاطخ قباسلا عضولا

 مقاولا ف اهقيقحت نكميال ىتلا ءايشألا اهب نودصقيو ' حيدملا فال مدلا ف ةيلاثملا ةملك ںويدالا مدختسي « ١ ١

 ' هل هبؤی نا یغبیال فخس یهف مث سو

۳۹ 



 ‹ ةرسألا ىلع بألا ةرطيسو نيدتلا نم - الثم - عاطقإلا تابقالخأو

 نواعتلاو « ةرسألا اهبارتو ١ ضرعلا ىلع ةريغلاو ةفعلا ىلع ةظفاحملاو
 ةبسانتمو ىداصتقالاو ىداملا مضولا نم ةعبان تايقالخا اهلك .. ىعامجلا

 هنآب اهسکع فصويو رخ اهنأب فصوت اھتاذب ةمئاق امیق تسيل اھنکلو  هعم
 ىداملا مضرلل ةيعيبطلا ةباجتسالا ىه اهنأل اهتقو ف باوص طقف ىه امنإ .. رش

 نيح عوضوم تاذردغ حبصت وأ ٠ ًأطخ كلذ دعب حبصت اهتنإ مث .. ىداصتقالاو

 ةيعجر حبصت لب ! « روطتملا » ىعانصلا عمتجملا نوكتيو ةيلامسارلا ءىجت
 عاضوألل بيجتست دعت مل اهنأل « هنم ررحتلاو هتبراحم ىغبنت ارخأتو ادومجو

 . رومألا هيلإ ساقت ىذلا ديحولا رايعملا ىه ىتلا ٠ ةديدجلا ةيداصتقالا

 نأ وأ « ماودلا ىلع دجوي نا ىغبنيف ةيتاذ ةميق نيدلا نأب لوقلا ةلواحمو
 ةيلاثمو ةلفغو ةجاذس ىه عمتجم لك ف ةمئاق لظت نأ ىغبني ةيتاذ ةميق ةفعلا

 ال هنأل  نوكي نأ ىغبني الو نئاك وه امل ةفلاخم ىه ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم
 اهئشني ىذلا ثعابلا نم اهدوجو دمتست امنإ « اهتاذ ف » ميقلا هذه لثمل دوجو

 - تبثي مل ريغتلا مئاد ثعابلا اذهو .. ىداصتقالاو ىداملا دوجولا وهو

 تايقالخآو ميق نم هنع أشني ام تبثي فيكف « لاح ىلع - تبثي نأ نكميالو
 !؟ رییاعمو

 : نيدلاب ةيرخسلا -4

 ف مهتبغرو « ةميظع هيلع مهتروثو احضاو هنم مهقنح ودبيو  نييعويشلا

 . دح ىصقأ ىلإ ةديدش هيلع ءاضقلاو هميطحت

 نوكلا ةعيبطب لهجلا : ةتحب ةيداصتقاو ةيدام ىهف هثعاوبو هبابسأ امأف

 اردخم هنومدختسي - نييعاطقإلا دعب - نييلامسارلا نأ الول ىلامسارلا

 هيلع دريشف هيناعت ىذلا ناوهلاو مللظلا ةقيقح ىلإ ظقيتت اليكل ةحداكلا ريهامجلل

 . ةيولسملا اهقوقح لجأ نم روثتو
 ةيداملا هتعاوب لاوزل ىعانسلا ديلا ةبادم ڈنم « لاوزلا بحاو « ناک دقلو

 ليهاجم نم اريثك فشكيو مدقتب أدب دق ملعلا ناك ةهج نمف . ةيداصتقالاو
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 دعبامأف! هلإ دوجو ضارتقا ىلإ لبق نم سانلا ءىجلت تناك ىتلا ى داملا نوكلا

 . ملعلا هلحم لح دقف « نيدلل رربم كانه دعي ملف « ةعيبطلا نيناوق » فاشتكا

 ف بألا ةرطيس هتم ثعبني ناك ىذلا ىداصتقالا عضولا نإف ىرخأ ةهج نمو

 ف هلالا برلا ةرطيس عم كلذك بسانتي ناك عمتجملا ف ديسلا ةرطيسو ةرسألا
 اهنيب نمو هراثآ لك لوزت نأ ىغبنيف عضولا اذه لاز اذإف ةايحلاو نوكلا
 ريهامجلا ريدخت ىلإ نييلامسارلا ةجاح تناك اذإف لاح ىا ىلعو .. نيدلا

 تقلاف ةيعويشلا تءاج دقف « تقولا نم ةرتف نيدلا لاوز تقوع دق ةحداكلا

 ريدخثلا ةمهم ىهو - نيدلل ةيقاب تناك ىتلا ةريخألا ةمهملا تغلأو ةيلامسارلا

 تدازو ٠ ملعلا مدقت . غوضوم ىذ ريغ .- هوجولا عيمج نم - حبصأف -

 !؟ نيدلا ىقبي اذاملف .. ردخم ىلا ةجاح ف سانلا دعي ملو « ةئيبلا ىلع ةرطيسلا

 ملاعلا ف ناسنالا » باتك ف « ىلسكه نايلوجل » ةلثامم ةلوقب اذه انركذي

 . « ثيدحلا

 مويلا ناسنالا ملعت دقو . نيدلا دوجو ف ببسلا امه زجعلاو لهجلا ناك

 ف - لبق نم هيقلي ناک ام هسفن قتاع ىلع لمحي نا هل نأف « ةئيبلا ىلع رطيسو
 ! هللا وه حبصي مث نمو « هللا قتاع ىلع - زجعلاو لهجلا رصع

 ييداملل دودل ودع هنأ امك « نيططخملل دودل ودع نيدلا نأ قحلاو

 . نييعويشلا

 رامحتسا ليبس ف ىربكلا ةبقعلاف . رهاظ اهرمأف هل نيططخملا ةاودع امأف

 فرع دقلو . نيدلا نم ةدمتسم قالخأو ةديقع ىوذ اونوكي نأ ىه نييممألا

 . اهب مهصبرتو ةيرشبلل ةمئادلا مهبرح نم ةليوطلا نورقلا لالخ كلذ دوهيلا
 لكل ةجيتن الف قالخأو ةديقع نييممألل ناك املاط هنأ - ةبرجتلاب - اوفرعو

 مهتاططخم حاجن نأ اوقرعو « طيطخت نم هنوعضيام لکو دهج نم هنولذبیام

 . بوهرملا ودعلا اذه ىلع ءاضقلا ىف مهحاجن ىدمب نوهرم اهلك
 تأشن دقف ( رببكلا ططخملا نم ءزج مهو ) نييعويشلا نييداملا ةوادع امأو

 ريبكلا ططخملا نم !ءزج مهرابتعاب قباسلا ببسلا ف مهكارتشا بناح ىلإ -

 نم فرحم نيد اياقب ابروأ ف هنأ عم - نيدلا نا « ةصاخلا مهتبرجت نم -

 ليوحت ىف لوألا مهدامع وه ىذلا ١ ىقبطلا دقحلا » نيوكت قوعي - هاياوز لك

 ةفصب نيحالفلا نا نم ابروأ ىلع مهفحز ىف اوناع دقف ! ةيعويشلا ىلإ سانلا
 دقحلا » كيرحت نولواحي نيح ةيفاكلا ةعرسلاب مهل نوبيجتسيال ةصاخ
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 - ةسينكلا نأو « مهسوفن ف نيدلا اياقب راثآ نم كلذو « مهسبوقن ف « ىقبطلا
 ةوعدلا دض نييلامسارلاو نييعاطقإلا فص ف تفقو - نيدلا ةلثمم

 دقحلا ةلازإو « ةروثلا نع ريهامجلا « ريدخت » ف نيدلاب ةنيعتسم « ةيعويشلا

 . ةروثلل ادوقو نوكيل سوفنلا ف هعمجت ريخأت وأ ىقبطلا

 نيب نمو « برحلا لئاسو لكب نيدلا ةبراحم ىف « نونفتي » كلذ لجأ نم

 . ريقحتلاو نيوهتلاو فيخستلا برحلا لئاسو

 ةيداملا تايمتحلل سانلا عوضخب لوقلاو « نييلزألا لدعلاو قحلاب ةيرخسلا ٥-
 . . ةيخيراتلاو ةيداصتقالاو

 نورخسي « لئاسولا لكب هريقحت ىلإ نوعسيو نيدلاب نويداملا رخسي امك

 امهنإ نولوقيو ‹ زلجنإ كيردرف امهيمسي امك « نييلزألا لدعلاو قحلاب » كلذك

 مقت مل ةيرشبلا نإو . عقاولا ملاع ىف اهل ريثأتالو اهل دوجوال ىتلا تايلاثملا نم

 ! مايألا نم موي ف امهيلع موقت نأ نكميالو امهيلع طق

 « تايمتحلا » ىه اهاهتنم ىلإ اهئدبم نم ةيرشبلا ةايح ريسي ىذلا امنإ

 الو - لدع الو قح اهنأب فصوتال ىتلا « ةبخيراتلاو ةيداصتقالاو ةيداملا
 ف تمادام باوص اهنأب - انفلسأ امك - فصوت امنإ - كلذ فالخ
 . عيحصلا ىخيراتلا اهعضوم

 عاطقإلاو قرلا لحارم دقتنت نأ ةديدش ةيهارك نويعويشلا هركيو

 دقتني نأ ىلع نورصيو .. ةيوذعملا ميقلا ىلع مئاق قلطنم ىأ وأ ىقالخأ قلطنم

 . ةيخيراتلا ةبمتحلا ةيواز نمو ةيداصتقالا ةيوازلا نم ةيلامسآرلاو عاطقإلا
 اموجه نونشي مهف . بيرغلا فقوملا اذه نم بجعلا دشا ناسنالا بجعيو

 نش ىف مهتكراش تنآ اذإف « ةصاخ ةفصب ةيلامسارلاو عاطقإلا ىلع اداح
 اتاب اضفر اوضفر ( ةيقالخألاو ةينيدلا ) ةصاخلا كتيواز نم امهيلع ةلمحلا
 ا راكنالاب كورهاجو

 ءدب ىذ ئداب مهف . مهئابإو مهضفر ف رسلا انملع اذإ لوزي بجعلا نكلو

 فيكف « ةينيدلا ميقلا ةصاخبو . اهتبنم نم ةيونعملا ميقلا ىلع ءاضقلا نوديري ٠

 ف اهييحيو ميقلا كلت ىلع زكترب - مهفص ىف ناك ولو - افقوم كنم نولبقي ٠

 هانعمو ٠ دوجولا ةيعرش قلطنملا اذهل نأ هانعم هلوبق درجم نإ !! سوفنلا
 ىاأو .. ةاداعملا فقوم هنم فقيو ملظلا مجاهي هنأل حيحص قلطنم هنأب فارتعالا
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 تاذ ءايحإ ىلع اوقفاوي نأ هانعم نأل ! اذه الإ نوططخملا هلبقي نا نكمي ءىش
 ! نيدهاج هلتق ىلإ نوعسي ىذلا ءىشلا

 . ةيمهأ لقيال رخآ ارمأ كانه نإ مث
 قحلا وه ةيلامسارلاو عاطقإلا هيلإ سيقت ىذلا كحملا تلعج تنا اذإ

 تاذ ىلع اهعضت نأ انيمق تسلا ؟ ةيعويشلا نم كفقوم نوكي اذامف « لدعلاو

 موقي رخأ لح نع ثحبت حورتف ؟ كلذك لدعلاو قحلا فلاخت اهنأ ىرتف كحملا
 !؟ لدعلاو قحلا ىلع

 لدمعلاو قحلا كل اوفخسيو « هلوأ نم قيرطلا كيلع اولفقي نأ نذإ ىلوألا

 ةايح ف قالطإلا ىلع امهل رثأ الو امهل دوجوال هنإ كل اولوقيو «  نييلزألا
 ىلإ ىدزت هذهو « تايمتحلا » ىه ةيرشبلا ةايح ريسي ىذلا امنإ .. ةيرشبلا

 ! فاطملا ةياهن ف ةبولطملا ةيعويشلا
 دوجو ال لدعلاو قحلا نإ لوقت ةيخيرات وأ ةيملع قئاقح رمأ نذإ رمألا سيل

 نيح مهنأ ليلدب ! امهنم رخسيو افخسي نأ ىغبني هنإو ٠ ةيرشبلا ةايح ف امهل
 نا ىغبني ىتلا ىهو! لدعلا ىهو قحلا,ىه اهنإ نولوقي ةيعويشلا نع نوثدحتي

 نيدلا نم نييلاخ انوكي نا طرشب نكلو امهنوتبثي نذإ مهف ! ةيرشبلا دوست
 ! لدعلاو قحلا نم نييلاخ ةقيقحلا ف ىأ .. قالخألاو

 . خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا رهوج ىهف « تايمتحلا » اما

 مت ١ قرلا مث ١ ىلوألا ةيعويشلا ىهو ةيرشبلا اهب رمت ىتلا ةسمخلا لحارملاف
 لحارملا هذه .. ةريخألاو ةيناتلا ةيعويشلا مث « ةيلامسارلا مث . عاطقإلا

 ! ةيمتح
 بيترتلا تاذ ىلعو « كلذك ىمتح لاقتنا وه اهتيلات ىلإ ةلحرم نم لاقتنالاو

 اهنأل . اهنع رخأتتالو اهتلحرم ةمأ قبستال  خيراتلل ىداملا ريسفتلا همسر ىذلا
 ! یمتح ردق

 ىداصتقالا روطلا ريغت عم رعاشملاو راكفألاو دئاقعلاو ريياعملاو ميقلا ريغتو

 نا مکحب « هلیدعت الو هراسم رییغت الو هقیرط ف فوقولا نکمیال « یمتح ریغت وه
 ىداملا عضولل ساكعنا درجم ىه رعاشملاو راكفألاو دئاقعلاو ريياعملاو ميقلا
 ربيغت اذإ امتح ريغتي نأ ديال ساكعنالاو « هتاذب امئاق ائيش تسیلو یداصتقالاو
 ! سوكعملا

 . ةيدرف ةيكلم كانه تما دام ىقبطلا عارصلا مايق كلذك تايمتحلا نيب نمو
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 تدجو ذنمو . رشبلا نيب عارص كانه نكي مل ةمئاق ىلوألا ةيعويشلا تناك نيحف
 عاطقإلاو قرلا ةلحرم ف امئاق لظو . عارصلا بشن ةيدرفلا ةيكلملا

 ةيدرفلا ةيكا لا تيغلاو ةريخألاو ةيناثلا ةيعويشلا تءاج اذإ ىتح ٠ ةيلامسارلاو
 ةلاحلا ىلإ رشبلا داعو مائولاو قافولاو بحلا هلحم لحو دبألا ىلإ عارصلا لاز

 . ةرم لوأ اهيلع اوناك ىتلا ةيكئالملا

 . ةيناسنالا ميقلل ىداملا يسفتلا ف مهاواعد ةصالخ كلت
 قحلا نم اليلق اهيف اندجو ثحبلا ةدئام ىلع ىواعدلا هذه انعضو اذإم

 . تاطلاغملا نم اريثكو

 . هركني نأ لقاعل ىغبنيال رمأف سانلا ةايح ف ىداصتقالا لماعلا ةيمها امأف

 ساکعنا درجم ءىش لک لعجو ؛ ءىش لک ساسآ هلعجو  ةيمهآلاب هدارفإ امآ

 ةايحل - ىساسألا كرحملا ىتح وا - ديحولا كرحملا وه هناب لوقلاو ٠ هل
 ليئضلا قحلا بناج لعجي ىذلا فاستعالا دح ىلإ هيف غلابم رماف . رشبلا
 . ليلاضألا طسو ف ميضي

 ىلاعتو هناحبس هللا لوقي

 « ٠ ١ امايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو

 . اهيلع مكتايح موقت یأ

 ةريثك ةيوبنلا ثيداحألاو نأرقلا ف لاملا لوادت مظنت ىتلا تاعيرشتلاو
 تاقالعلا ميظنت ةيمهاو ةيداصتقالا ةايحلا ةيمهأب ىحوت . ةظوحلم ةروصب
 . لام اب ةقلعتملا

 رمأ مث دجسملا ءانبب رمأ ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لخد حو
 ف ةيداصتقالا ةايحلا ةيمها ىلع كلذك ةحضاو ةلالد كلذ فو . قوسلا ءانبب
 . ءاوس دجسملا ءانبك ةدابعلا رومأ نم رما اهنآأو . ةمألا ةايح

 وه مث « ةيملع ةقيقح ىلإ الوأ دنتسيال رمأ اهتيمهأ ريدقت لف هغلابملا نكلو

 . ءاوسلا ىلع كولسللو روصتلل دسفم

 ةيمهأ ىداصتقالاو ىداملا بناجلا ءاطعإ لجأ نم - نويداملا حاتحا دقف
 ليلد ىأ ىلع موقتال تاءارتفالاو تاطلاغملا نم ةعومجم ىلإ - اهيف اغلابم

 . ناسنإلا ةيدام اهيناثو قلاخلا ةيدام اهلوأ . ىملع

 ١ « ءاسنلا ةروس ] 3 (
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 نم ةدوجوم نكت ملو تثدح ةداملا نأ - مويلا تبث امك - ايملع تبث اذاإف

 راهنا دقف « خيراتلل ىداملا ريسفتلا معز امك ةيدبا ةيلزأ تسيل اهنأو لبق

 ميقلل ىداملا ريسفتلا ةماقإ لجأ نم ءارتفا ىرتفا ىذلا لوألا ساسألا

 . ةيناسنإلا

 ناسنإلا ةايح ىف ملعلا همسا ءىش مايق ذنم تباث وه امك - ايملع تبث اذإو

 فلاخم طمن ىلع ربسي - ناسنإلا هلب ىح نئاك لك - ىحلا نئاكلا نأ -

 ةينيورادلا ثاحبأ نم تباث وه امك - كلذك ايملع تبث اذإو ١ ةيحلا ريغ ةداملل

 ىويحلا هنايك ف ىتح ناويحلا نع درفتم ناسنإلا نا - اهتاذ ةثيدحلا
 ىحورلا هنايكو ىسفنلا هنايكو ىلقعلا هنايك نع الضف « تحبلا ( ىجولويبلا )
 فدهلا لجأ نم ءارتفا ىرتفا ىذلا رخآلا ساسألا راهنا دقف « هيف ءىش لكو
 ۰ . هتاذ

 - ىملع ريغ - برهم الإ ىه نإ ةداملا « روطت » ةصق نا انملع اذإو
 هتبثأ امع الضف « تاوملا نم ةايحلا قلخ ةيضق ةهجاوم نم نويداملا هب برهي
 دوجو ريغ نم شنا دق ىداملا نوكلا نآو « قولخم هتاذ تاوملا نأ نم ملعلا

 . مدعلا نم ٌشنأ ىأ ١ قباس

 ةيناسنإلا ميقلل ىداملا ريسفتلا « تاموقم » لك تراهنا دقف كلذ انملع اذإ

 اهروطت نم جتني ةروطتم وأ ) ةقلاخ ةيدبأ ةيلزأ ةداملا نا ساسأ ىلع ةمئاقلا

 . بسحف ةداملا جاتن وه ناسنإلا نأو ( ناسنإلاو ناويحلاو تابنلا

 وهاهرسأب ةيناسنإلا ةايحلاو ةيناسنإلا ميقلاب قلعتي اميف بوصألا ريسفتلاو
 طاشنلا روحم ىه ىتلا ةيناسنإلا سفنلا ىلإ . « ناسنإلا ١ ىلإ اهيف عجرن نأ

 . ناسنإلا هب موقي ىذلا هلك

 ريغب ةارتفملا هتروص ف ال مقاولا ملاع ىف هارن امك ناسنإلا ىلإ انعجر اذإف

 ف دجنس انکلو « هتايح ف اعساو اناكم ی داصتقالا بناجلل دجنسف « ىملع ليلد

 ميق اهلغشت امنإو . داصتقالا اهلغشيال ةعساو ىرخأ تاحاسم هسفن ةحاس

 ىرخأ ةرهاظ كلذك دجنسو ؛ داصتقالا ةلاصأو ةداملا ةلاصأ ةليصأ ىرخا

 رصاذنعلا لك اهيف لعافتت . ةلماكتم ةدحو ناسنإلا نأ ىه ٠ ةيمهأ كلذ نع لقتال

 تانوكملاو اعيمج رصانعلا ةلصحم وه الماش اريبعت ةياهنلا ف ىطعتل تانوكملأو
 ىلع وأ ٠ هرصانع نم دحاو رصتعب ناسنإلا ريسفتل ةلواحم ىأ ناو . اعيمج

 « ةيرظن » ىأب قيلتال ادج ةجذاس ةلواحم ىه ١ هرصانع نم دحاو رصنع ءوض
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 اذه نوقحتسب نيذلا « ءاملعلا » نآأو « ىرشبلا كولسلا ربيسفتل ضرعتت

 تاريسفتلا هذه اوطعي نأ نم ةنامأ رثكأو انزو لقثأ !ونوكي نأ ىغبتي فصولا

 . تاريسفتلا هذه ءارو ةنماكلا ةيفخلا ضارغألا نكت امهم « ةجذاسلا

 امك سنجلا وه وا < سکرام لاق امك داصتقالا وه دحاولا رصنعلا ناك ءاوسو

 لاق امك مهنايك جراخ نم دارفاألا يلع رطيسملا ىعمجلا لقعلا وأ « ديورف لاق
 بناوجلا ةعساولا ةيناسنإلا ةايحلا رسفت نا نم بذكأو لأضأ اهلكف « مياكرود

 ىلإ اهضعب ةثالثلا تاريسفتلا هذه عمجن نأ ىفكيو . طاشنلا ناولا ةددعتملا

 ريسسفتلا وه هريسفت نأ مهنم دحاو لك ىوعد نأ انل حضتيل ضعب بناج
 ‹ قحلا نم ءىش ىلع تلمتشا نإو ةبذاك ىوعد ىه حيحصلا « ىملعلا »

 تارايتلل درفلا عوضخو ٠ مهم بناج سنجلاو مهم بناج داصتقالاف

 عضوو « ناسنإلا » هيجوتب هدحو لقتسيال اهنم ايأ نكلو مهم بناج ةيعامجلا

 لمشي هميقو هطاشنو ناسنإالل قحلا ريسفتلا نأو . اعيمج اهلك هميقو هريياعم
 نم دحاو لك - ادمع - هلفغا امم اهريغ لمشيو اهلك ةثالثلا رومألا هذه

 ةايحلل ايقيقح اريسفت ءىشنن ىكل - اننأو ! ماظعلا ةثالثلا « نيرسفملا »

 نأ وأ « قالطإلا ىلع ناسنإلا تانوكم نم اًئيش لفغن نأ ىغبنيال - ةيناسنإلا

 . رخآ ءىش لالخ نم ناسنإلا ةايح ف اليصأ ايش رسفن

 رعاشملا انوزعف . داصتقالا لالخ نم - الثم - سنجلا انرسف ول اذام
 !؟ ريسفتلا اذه نوكي كحضم ريسفت ىأ !؟ ةيداصتقا لماوع ىلإ ةيسنجلا

 وه ىسنجلا عفادلا نإ انلقف « سنجلا لالخ نم داصتقالا انرسف ول كلذك

 !؟ ناسنإلا اهب موقي ىتلا ةيداصتقالا تايلمعلا عيمج ف ببسلا
 !؟ ريسفتلا اذه نوكب كحضم ريسفت ىأ

 نم الک نآ وه ءدب یذ ئداب اضوفرمو اجذاسو اکحضم هنوک ف ببسلاو
 نم ةجردلا تاذ ىلع ناسنإلا نايك ف ليصا رصنع سنجلاو داصتقالا

 كلت ءشني ىذلا وه رخآلا لالخ نم هريسفتو امهيا ةلاصا ىفنف . ةلاصألا

 داصتقالا نيب هيف كشال اكباشتو اطبارت كانه نأ عم « ةكحضملا ةجاذسلا

 ف نابصي - امهنم لك ةلاصأ عم - امهنآ كلذ ١ ناسنإلا ةايح فل سنجلاو

 امهكباشتو امهطبارت نكلو . ناسنإلا ةايح ةياهنلا ف لكشي ىذلا ريبكلا ىرجملا
 وذو اهتاذب ةمئاق تامس وذ لقتسم دفار امهنم الك نأ ىفنيال ريبكلا ىرجملا ف

 . اهتاذب ةمئاق تاعفد

 افرا



 ايلعلا ميقلاو نيدلا ريسفت انتلواحم نوكت - ىوتسملا سفن ىلع - كلذك

 لوقي امك ةيسنج سسأ وا . سكرام لوقي امك ةيداصتقا ةيدام سسأ ىلع اهلك

 نايكل رياغملاو دارفألا نايك نع لقتسملا ىعمجلا لقعلا نم سسأ وأ . ديورف

 . مياك رود لوقب امك دارفألا

 قاوبألا تماق ولو  باتك فلا اهيف فلأ ولو ةكحضم ةجذاس ةلواحم ىه

 ! هاوفألا فولأ لالخ نم اهل جورت ةيدوهيلا

 . ضرألا ىف ناسنإلا لاوحأ ريسفتل هيلإ عجرن ىذلا لصألا ىه « ةيناسنإلا سفنلا»

 , ةفلتحا هطاشن ناولأ ريسفتو

 نایک اھل سیل هنا ینعیال یتش لاکشا ف لکشتلل ةلباق « سفنلا » هذه نوکو
 لكشتلل اهتيلباق ف ةنورملا هذه امنإ . اهلكشت ىف اهدنع فقت دودح الو ١ ددحم

 . ضرألا ف اهب موقيل ناسنإلا هللا قلخ ىتلا ةفالخلا تاموقم نم ءزج اهتاذ ىه

 . « ةفيلخ ضرألا ف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو »

 ىذلا مصألا قلاخلا كلذال - ربدملا ميكحلا ريبخلا فيطللا قلاخلا ملع دقف

 نأ - نوراد هيعدي ىذلا ءاوشع طبخ طبخي ىذلا كلذ الو « نويداملا هيعدي
 ةايحلا نم ةفلتخم الاكشأ ءشنيس ىداملا نوكلا عم ةيرشبلا سفنلا هذه لعافت

 . هياغ هترطيس ةجردوءىداملا نوكلا اذهب ناسنإلا ملع ةجرد بسحب . ضرألا ف

 - لعج كلذل . ضرألا ةرامع ف اهمادختساو هتاقاط جارختسا ىلع هتردقو

 اميب « ةريغتملا لاكشألا ك مئاوتل لكشتلل ةلباق سفنلا هذه - هتمكحب

 ةفالخب موقيالو ةنامأ لمحيال هنأل لكشتلا ىلع ريثكب ةردق لقأ تابنلاو ناويحلا

 . ةرامع الو

 ف ناسنالا اهب مصوي ةصيقن ىلإ ليضفتلاو ىنابرلا ميركتلا اذه بلقنيفا

 تامس الو ةيرشبلا سفنلا هذهل « نايك » ال هنإ؛لاقيفءخيراتلل ىداملا ريسفتلا
 ؛ هيف نوكت ىذلا ىداملا مضولا نم اهتامسو اهتمس ذخأت اهنإو  ةددحم

 رييغتل طوعضلا نم هيلع تعقوأ امهم ارامح نوكي نأ الإ نكميال رامحلا نإ
 ىداملا ريسفتلا فرع ىف رامحلا نم ةلاصأ لقأ ناسنإلا نوكيفأ ! هتعيبط
 ١! « ةداملا ملاع ف روطت ىلعأ » هنأ هيف نومعزي ىذلا تقولا ف ٠ خيراتلل

 هتعيبط ددحت هيف ةليصأ تامس دوجوؤ « « ناسنإلا ١ ةلاصا ةيضق نإ ٠

 . هنم اهبلا لخدن ىذلا لخدملا ناك ايأ « كشلا قوف ةيضق ىه « ةيناسنإلا »
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 . ثحبلا اذه بساني امم ةيسيئر لخادم ةثالث راتخن انكلو

 ةيداملا هعاضوأ ربغتت نيح ناسنإلا ةايح فل ثدحي ىذلا ريغتلا له : الوأ

 ما ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا « ةرشقلا » ىف ريغت وه ةيداصتقالاو

 . ؟ ناسنإلا « رهوج » ف ريغت
 ىأ ىلإو ؟ روتي ءىش ىآأ ىلعو ؟ نيحلاو نيحلا نيب ناسنإلا روثي اذامل . اينات

 ؟ هتروت نم فدهب ءیش

 « ايراضح » ءاذغ لوانتي نيح ىسفنلا ضرملا ضارعا هيلع رهظت اذامل : اثلاث

 ؟ هتعیبط بسانیال

 اهتاذ ىداملا رييغتلا ىعاود نأ ءدب ىذ ئداب دجن ىلوألا ةيضقلل ةبسنلابف

 هذهف ١ ناسنإلاب ةطيحملا ةداملا نم ةعبان تسيلو ناسنإلا « سفن » نم هعبان
 - ةطيحملا ةبيرقلا ةئيبلا ىنعمبو هعاستا ىلع ىداملا نوكلا ىنعمب - ةداملا

 ريثت ال اذاسلف . ءاوسلا ىلع ناسنإلل ةبسنلاب اهدوجوك ناويحلل ةبسنلاب ةدوجوم
 مادختسا ف ةبغرلاو ةداملا صاوخ ىلع فرعتلا ف ةبغرلا ناويحلل ةبسنلاب

 ةبسنلاب نيتبغرلا نيتاه ريثت امنيب ١ ةطيحملا ةئيبلا رييغت ف ةفرعملا ةليصح
 !؟ ناسنالل

 ناسنالا ف انئاك ناك اذإو !؟ ناسنإلا ف نئاك هنإ ما ةداملا ف ناك قرفلا له

 نم ةمس ددحي ةيرشبلا سفنلا طوطخ نم اتباث اطخ اذه سيلفا « ىهدب وه امك

 فورظلا ريغتب الو ةيجراخلا « ةرشقلا » ريغتب ريغتت ال ىتلا ةليصألا اهتامس
 ؛ ةيداصتقالاو ةيداملا

 ثدحت هب ةطيحملا ةداملاو ناسنإلا نيب رمتسملا لعافتلا ةليصح نا حيحص

 ايعانص وأ ايعارز وأ ايوعر حبصيف“جاتنإلا ةروص ىف ارييغتو ةنيبلا ف ارييغت
 ؟ ةليصألا ناسنإلا ةعيبط نم رييغتلا اذه ريغي مك نكلو ؟ .. وأ

 هيف تبثن < صاخ ثيدحب اهدرفنس اننأل ةيدرفلا ةيكللا ةيضق اتقؤم كرتن
 سانلا سوفن ف تمت مل ةيدرفلا ةيكللا ةعزن نا هتاذ ىعويشلا قيبطتلا مقاو نم

 . عفاودلا ةيقب ىلإ ربشنو .. اهلحم ةيعامجلا ةيكلملا لالحإ نكمأ الو
 هتبغر.. عاتملا ف هتبغر .. ةايحللهبح ؟ ةليسصألا ناسنإلا عفاود تريغت له

 ةلاطإ ف هتبغر .. ةفرعملا ف هتبغر .. تاذلا تابثإو زوربلا ل هتبغر .. سذجلا ق
 عامتبالا ف هڌبغر .. ةئيبلا ىلع ةرطيسلا ف هتبغر .. ضرألا ىلع هرمع
 ف هتبغر .. هلاوحأل رمتسملا نيسحتلا ف هتبغر .. ءامتنالا ف هتبغر .. نيرخآلاب
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 . ةيرذلا ف هتبغر .. رارقتسالا ىف هتبغر .. نمألا

 ةعيبط تريغت له نكلو  عفاودلا هذه اهب ققحي ىتلا ةروصلا تريغت معن

 ؟ عفادلا

 ىسنيف ةروصلا ريغت ىلإ ناسنإلا رظني نأ « ةيملعلا » رغ ةجاذسلا نم هنإ
 . « ١ » رهوجلا تابث

 « ناسنإلا ةيناسنإ » باتك ىف وبود هينير نع هانلقن ىذلا صنلا ىلإ دوعنو

 : ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷١ ص
 لل اوح لبق ابوروآ ءاحنآ رٹکا ف « -۲0٥( ۸182107 نونغامورک » لحر شاع

 ناك هنا عمو ٠ ةليوط ةرتفب ةيرقلا ةايحو ةعارزلا مايق لبق . ةنس فلا نيثالث
 هتاوداف . القعو امسج انل اهباشم - رهظي ام ىلع - ناک ةيسيئر ةروصب ادايص
 ىتلا ةيانعلاو . انرعاشم ريثي هفوهك ف هنقو « نآلا انيديا مجح بسانت هتحلساو

 ناسنإلا ةياهنب مامتهالاب ام لكشب انكراش هنا فشكت هاتوم نفدل اهیلوی ناک

 ىرخأآ دهاوش رهوي خيراتلا لبق ام ناسنإ راثآ نم نودم رثأ لكو ٠ هترخآو

 رصعلا ذنم ربغتت مل ىرشبلا سنجلل ةيساسألا صاوخلا نا ةلئاقلا ةركفلل

 . « ۲٠١ ىرجحلا

 نإ ىتح - ناسنإلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا « ةرشقلا » ريغتف
 ىنعيال - كلذب ملسنال نحنو « هدحو ىداملا ريغتلا نم عبني هنأ الدج انملس

 ريغ ىعارزاا ناسنإلا ريغ ىوعرلا ناسنإلا نأ ىنعي الو . رخآ اناسنإ حبصا هنا

 . رهوجلا ثيح نم ىعانسلا ناسنإلا

 ال هنآو . رخآ مالطن یا لثم ماظن یا نآ - یرخا ةهج نم كلذ ىنعم سيلو

 انكلو . كلذ دصقن ام ! الح . هيلع ملخنلا ريغتب فالتخا ىأ ناسنإلا لاح فاتخي

 ةايح ف ىرهوجلا رييفتلا ثدحي ىذلا سه ىداملا عضولا سيل هنا دكؤن نا ديرن
 . هتايح هب موقت ىذلا رايعملا وه وأ . ناسنإلا

 . اماست فلتخم رخا رايعم بسحب ناسنإالا ةايح ىف ىرهوج ريفت ثدحي امنإ

 هلأ دبعي له ٠ هتايح ملخني ىذلا عيرشتلا عونو ١ اهدبعي ىتلا ةدابعلا عون وه

 نم ةيلهاج عئارش ىلإ مأ تلا ةعيرش ىلإ مكاستي لهو  ةفئاز ةهلآ دبعي مأ قحلا
 . رشبلا علص

 « ةيرشسمأا ةابح ف باشلار ر واطختلا « اتك ف عوسحوملا اره ف الطقم اثيدح ۔ تئش ںإ - رلخنا ا«

 ۸۹۷١ ةد لوألا ةهدطحلا توریب ةلاسرلا ةىو عبط ليرطلا يحبس ليس روتك دلا همجرتە ٣

 ا آ



 ةيوعرلا ةلاحلا ف ناك ءاوس . هتايح ف ىرهوجلا رييغتلا ثدحي ىذلا وه كلذ

 ربتعت هذه تناك نإ ) ةيرذلا ةلاحلا وإ ةيعانصلا ةلاحلا وأ ةيعارزلا ةلاحلا وأ

 ةيداملا تالاحلا نم ةلاح ىأ ف وأ ( ' ديعبلا ىدملا ىلع جاتنإلا ةقيرط ف الوحت

 لك نيفلتخم نيقيرط وذ - هتقلخب - ناسنإلا نأ كلذ ىف ببسلاو . قالطإلا ىلع
 . فادهألاو لتاسولاو جئاتىلاو بابسألا ثيح نم فالتخألا

 دقو  اهاكز نم حلفا دق . اهاوتتو اهروجف اهمهللاف . اهاوس امو سفنو »

 « ۱ » « اهاسسد نم باخ

 « ۲ «١ نیدجنلا هانیدهو »

 ١ » اروفك امإو اركاش اسإ ليبسلا هاتيده انإ « » ٣ «

 عضولا فو ٠ هتعيرش مكحيو هدحو هتلأ دبعي نيح ىوسلا عضولا ف وهو

 عضولا ىوتسي الو . هللا ةعيرش ريغ ةعيرش مكحيو هتلا ريغ دبعي نيح بولقملا

 ىرذج قراف امهتيب قرافلاو ٠ بولقملا عضولا عم لاحلا ةعيبطب ىوسلا
 ال اهنكلو « معن ةروصلا ريغت ىهف ةيداصتقالاو ةيداملا تاريغتلا اما . ىرهوجو

 . رهوجلا ريغت
 ناتلاح  ةيداصتقالاو ةيداملا اهعاضوأ لك ف - ةيرشہلل نوكي انه نمو

 عضولا نع رظنلا فرصب . ةبيولقم امإو ةلدتعم ةيوس امإ . بسحف ناتنثا
 ىلع ايوعر وأ لادتعا ةلاح ف ايوعر نوكي هنأ ىأ . هتاذ ىداستقالاو داملا

 ‹ بولقملا مضولا ىلع ايعارز وأ لادتعا ةلاح ف ايعارز نوكيو  بولقملا مضولا

 ءاش ام نوكيو . بولقملا عضولا ىلع ايان وأ لادتعا ةلاح ف ايعانص نوكيو
 ايدتهم ٠ نيتنثا نيتلاح ىلع ةيداصتقالاو ةيداملا عاضوألا نم نوكي نأ هل هتلا

 . لتختو هتايح برطسضتف الاض وأ . هتايح میقتستف

 لالضلا طخ وه خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا هتسرد ىذلاو

 ةيعويشلا ىلإ ةيلامسارلا ىلإ عاطقالا ىلإ قرلا ىلا لوألا ةيعويشلا نم ىرشبلا
 نع ءاوس ىخيراتلا ناميإلا طخ طق اسردي ملو - دعب اميف ريشنس امك - ةيناثلا

 تاريعتلا ىلإ خيراتلل ىداملا ريسؤهتلا تفتلا كلذل « + » دمع ريغ وأ دمع

 « هالت ىذلا روطلا ىلإ ىداصتقا روط لك نم لاقتنالا ف تثدح ىتلا ةيئزجلا

 ١ ٠ سمشلا ةروس ] ۷-٠١ |
 ٠ ١ ١ دلبلا ةروس ] ٠١ [

  . ۲ ۰ناسنإلا ةروس ] ۳ [

 ٤ دمع نع وا لھج ںع نوکی ںا حئاتنلا ف یوسی کلر . دمع ںی هنا نحن لوقن '

۳4 



 ناسسنالا ةايح ف ةيرهوج تافالتخا تدب ىتح . اهمخضو . اهيلع زكرو

 نذإ . ةيداصتقالاو ةيداملا راوطألا ميمج ىلع لالضلا ةروصو ناميإلا ةروص
 داصتقالاو ىوعرلا داصتقالا نيب ةمئاق تسيل ةيقيقحلا قراوفلا نأ هل نيبتل
 ةايحلاو - ىوعرلا داصتقالا نيب ىه امنإ . ىعانصلا داصتقالاو ىغارزلا
 - ىعارزلا داصتقالاو  لالضلا طخ ىلعو ناميإلا طخ ىلع - اهتلمجب ةيوعرلا

 داصتقالاو ١ لالضلا طخ ىلعو ناميإلا طخ ىلع - اهتلمجب ةيعارزلا ةايحلاو

 . لالضلا طخ ىلعو ناميإلا طخ ىلع - اهتلمجب ةيعانصلا ةايحلاو - ىعانصلا
 ةلاحلاو ةيوعرلا ةلاحلا ف - ناميالا طخ ىلع اهتلمجب ةايحلا نأ كلذك هل نيبتلو

 نكي امهم ) عارصلا ىلع ةبحملا ةبلغو ةوخألاو ىناسنإلا طبارتلاو لدعلاو قحلا
 جهنملا قيبطت ف سانلا قافخإ نم ةئشان تابارطضاو تازه نم اهلخاد ف
 ةلاحلا ف - لالضلا طخ ىلع اهتلمجب ةايحلا ناو ( ةبجاولا ةروصلاب ىنابرلا
 . ةكرتشم ةيساسأ تامس تاذ - ةيعانصلا ةلاحلاو ةيعارزلا ةلاحلاو ةيوعرلا
 . بيرقلا ضرألا عاتم ىلع عارصلاو نايغلحلاو ملظلا ىلع اهمايق ىه

 ا4 ول 4 le دا

 تامس دوجوو ناسنالا ةلاصا ةيصقل ىناثلا لخدملا وا  ةيناثلا ةيضقلا

 تاروثلا ةرهاظ وه ىداصتقالاو ىداملا مضولا ريغتب ربغتت ال هيف ةليصأ ةيرهوج

 . ىرشبلا خيراتلا ف

 “ هيلع نوکي نأ یغبنب لیصآ نایک هل نکی ملاذا ناسنإلا روث اذا
 ىداملا مضولا بسحب مئا دلا لكشتلل الباق ناسنالا ناك اذإ . ىرخا ةرابعب

 روثي اذاملفءاهيلإ عجري ةتباث دودح وأ تبات لكش هل نوكي نا نود یداصتقالاو

 ىلع هيخيراتلا هتلحر ءانثا ف هب لكشت دق نوكي عاضوألا نم عضو ىأ ىلع

 ؛ ضرألا

 نأ - كلذب ةيضقلا لح دق هنآ بسحيو - خيراتلل ىداملا ربسفتلا لوقي

 ىه ! باوجلا ىه ةبخيراتلا ةيمتحلاو ةيداصتقالا ةيمتحلاو ةيداملا ةيمتحلا

 راوطألا نم روط ىأل ىخيراتلا رودلا ىهتنا اذإ هناإف . تاروثلا ببس رسفت ىتلا
 ةيمتحلا بسح « جوضنلا » ةجرد ىلإ ىقبطلا عارصلا لصوو ةيداضتقالا

 ةيداملل ةيخيراتلا ةكرحلا ىضتقمب يآ ١ ةيداصتقالاو ةيداملا ةيمتحلاو ةيخيراتلا

 ايدام - مزهنملا ماظنلا مدهت ىتلا ةروثلا تثدح هلك كلذ ثدح اذإ .. ةيلدجلا
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 - ايخيراتو ايداصتقاو ايدام  رصتنملا ماظنلا ديشتو  ايخيراتو ايداسصتقاو

 . ضرألا ف هل ںکمتو

 عدو . خيراتلا ف تثدح ىتلا تاروثلا لك رسفي ال اذه نإ . لوقن ةطاسنبو
 نم ةحيسف ةعقرو ضرألا نم ةحيسف ةعقر ف هنكمتو مالسإلا روهظ نآلا ابناج

 ‹ هتلمجب خيراتلل ىداملا رسفتلا ىلع درلا ف اصاخ اثيدح هل درفنسف . خيراتلا

 n ! مهتيرطن نم مهيلع دهستشتسن انكلو

 ةيخيراتلا ةيمتحلا رويس قفاوت ىتلا ىه ةحجاتلا تاروثلا نإ نولوقي مهف
 ةيداملا- تايمتحلا وا - فورظلا عم ةقفاوتم نوكتو  حيحصلا اهنابإ ف ىتاتم

 عجني ىذلا دحلا ىلإ حضن دق اهيف ىقبطلا عارصلا نوكيو ةيداصتقالاو
 عارصلا نوكي الو. تايمتحلا هذه ريس طخ قفاوت ال ىتلا تاروثلا امأ . ةروتلا

 نم اهيف لذب امهم لشفت اهنإف ١ لوقعملا دحلا ىلا جضن دق اهيف ىقبللا

 ! اياحضلا

 امنإ ! تايمتحلا هذه وه تاروثلا مايق ف ببسلا سيلف نذإ ' ثا ناحبساي

 امأ . ةروثلا حاجن ىلإ ىدؤي ىذلا وه- نولوقب امك تايمتحلا هذه عم قفاوتلا

 ! خيراتلل ىداملا ريسفتلا - ادماع - هلفغا رخا ببس هل نوكي نأ دبالف اهمايق

 هتيهارك ف . ليصألا هنايك ف ! « ناسنإلا ١ ف انماك ببسلا نوكي نأ دنال

 مأ مقاولا ملاع ف لدعلا ققحت ءاوس . نييلزألا لدعلاو قحلا ىلا هعلطتو . ملظلل

 i ' بابسألا نم ببسل ققحتي مل

 ةايح ف ةيضرملا ضارعألا روهظ وه ثلاتلا لخدملا وأ ةئلاتلا ةيضقلا

 . ىوسلا هنايكل ةبسانم ريغ اهيف شيعي ىتلا « ةراضحلا ١ نوكت نيح ناسنإلا
 . ةرصاعملا ةيلهاجلا ف ىبوررألا ممتجملا وه كلذ ىلع ىحلا دهاسلاو

 ةدش نم ىعارزلا عمتجملا تايقالخأ نأ خيراتلل ىداملا رريسعتلا معز دقل
 ةفعلاب مامتهالاو ضرعلا ىلع ظافحلاو ةرسألا ف بألا ةرطيس ىلإ . نيدتلا ٠

 ف ىداصتقالا مصولل ساكعنا درجم تناك غلإ . ىنراعتلا طبارتلاو ةيسسجلا

 روطلا ريغت نيح هنآو . اهتاذب ةمئاق ةليصأ اميق تسيلو . ىعاررلا روطلا
 ىداستقالا روطلا ةعيبط نم نإف ىعانصلا رصعلا ف سانلا لحدو ى داصتقالا

 ةارلملا ررحت ببسب لجرلا ةرطيس لوزتو ١ نيدتلا فعسصي نا ديدجلا

 ككفتتو . اهتيمهأ ةفعلا ةيضق دغفتو . هضرع ىلع هتريغ لوزتو . ايداصتقا
 ىداسصصتقالا مضولل ىعيبطلا ساكعنالا وه هلك اده نوكيو ٠ خلا . ةرسألا
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 تايقالخألل امامت ةداضملا ةديدجلا « تايقالخألا » نوكت مث نمو .. ديدجلا

 هراكفأو هدئاقع ديدجلا روطلا ءىشنيو « ديدجلا عضولل ةبسانملا ىه ةيعارزلا

 ! ةيعيبط ةروصب اهعم فيكتتو سوفنلا اهل بيجتستف هتايقالخأو
 . بيذكتلا دشا عقاولا هبذكي خيراتلل ىداملا ريسفتلا هلوقي ىذلا اذه نكلو
 ةفعلا ةيضق نادقفو ؛ بألا ةرطيس لاوزو « ةينيدلا رعاشملا فعض امأف

 دةف سنجلا تاقالع ىف ةلماكلا ةيرحلا ةسراممو ٠ ةرسألا ككفتو  اهتيمها
 روطلا ريغتل بحاصملا « ىمتحلا روطتلا ١ وه كلذ ببس ناك ءاوس « اقح تثدح
 ريرشلا طيطختلا هببس ناك ما ٠ خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقي امك ىداصتقالا
 . نحن معزن امك اهدابعتسار اهرامحتسال ةيرشبلا داسفإ ىلإ فداهلا

 قالطإلا ىلع ثدحت ملف « ةيعيبطلا » ةباجتسالا امآ

 راحتنالاو نونجلاو قلقلا راشتنا وه هلك كلذ نم ثدح ىذلا لعفلا در نإ
 عاستاو تاردخملاو رمخلا نامدإو ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا ضارمألاو
 . ىسجلا ذوذشلاو ثادحألا حونجو ةميرجلا قاطن

 . كلذ ىلع دهاشلا ىه مهتايئاصحإو مهتارمتؤمو
 . ةحضاو كلذ ةلالدو

 نوكت نا اهل ىغبني ةروص الو ددحم نايك اهل سيل ةيرشبلا سفنلا نأ ولف

 تياجتسالوءسانلا ةايح ف لعفلاب ثدح ىذلا ىضرملا لعفلا در ثدح ام . اهيلع
 ره لكشلا ددح ىذلا ناك ءاوس ١ هب تلكش ىذلا لكشلل « هةيعيبط « ةباجتسا

 .. ريرشلا طيطختلا وأ ىمتحلا روطتلا

 - سانلل تمدق ىتلا ةرابضحلا نأ اهانعم ةيضرملا ةباجتسالا هذه امنإ

 ال. ىوسلا ىرشبلا نايكلا سانت ال ةراضح ىه - ناونع ىأو لظ ىأ تحت

 يذلا ميلسلا مضولا بسانت ال ء ةليصألا ةيرشبلا سفنلا تاموقم بساىت
 . ةحيحصلا ةيناسنإلا ميقلل اهتقرافمل . ناسنإلا هيلع نوكي نأ ىغبني

 سانلا ةايح ل ةمئاق نوكت نا ىغبني  ةتباثو ةليصا  ةنيعم ميق كانهف نذإو
 نإف ميقلا هذه فلاخت نيحو . هيف نوشيعي ىذلا ىداصتقالا روطلا ناك ايا

 نازيم اهل دوعي الو لتختو برطسصت ةايحل

 بولطمو . اهتاذب ةمئاق ءايشأ ىه ايلعلا ميقلا نأ تابثإل اذه انیفكیو
 اذه انيفكي امك . اهنودب ميقتست ال ةايحلا هذه نأل ةيرشبلا ةايحلا ف اهدوحو
 ىدلا ديحولا لصألا وه ىيداصتقالا مضولا نأب ةلئاقلا ةروطسألا كلت ىفنل
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 عضولا نا قحلا قاقحإ باب نم ررقن انك نإو ! قالخألا لكو ميقلا لك هنم أشنت

 وه هنأ ودبي ثيحب  خيراتلا تايلهاج لك ف هغلاب ةيمهآ ذختب ىداصتقالا

 زربتف ١ بجتحتو اهلك ىرخألا ميقلا ىراوتت ذإ ٠ ساسألا وه هنأو ٠ رطيسملا

 نأب ىفتكا خيراتلل ىداملا ريسفتلا نأ ولو ! ساسألا ىه حبصتو ةيداملا ميقلا

 هنأ معزي نأ امأ ١ باوصلا ىلإ برقأ ناكل ةيرشبلا تايلهاجلا رسفي هنإ لوقب
 كلذ عمو ' خيراتلا هبذكي عسساو معزف .. خيراتلا لك .. « خيراتلا » رسفي

 رسفتلا كلذ الماك اباعيتسا اهبعوتسي ال - نيبنس امك - اهتاذ تايلهاجلاف

 ! خيراتلل ىلهاجلا

 ىداملا ريسفتلا ف ةيسيئرلا اياضقلا ةشقانم ف ردقلا اذهب انيفتكا اذإ

 ميقلا ةيدام ةهيضقو ناسنإلا ةيدام ةيضقو قلاخلا ةيدام ةيضق ىهو ٠ خيراتلل

 نم راتخنو  اهيلع ةبترتملا اياضقلا ضعب ضرعتسن نا سأب الف « ةيناسنالا
 ةيضقو « ىلوألا ةيعويشلا » ةيضقو « ةرسألا « ةيضقو « نيدلا » ةيضق اهنيب

 اياضقلا نم اهلكو « تايمتحلا » ةيضقو « روطتلا » ةيضقو « ةيدرفلا ةيكلملا »
 . خيراتلل ىداملا ربسفتلا ف ةصاخلا ةيمهألا تاذ

Hê 

 : نيدلل ىداملا ربسفتلا |

 نيناوقب الهاج ناك هنأل نيدت لوألا ناسنالا نإ خيراتلل ى داملا ريسفتلا لوقي

 حيرلاو هلإ دعرلاو هلإ قربلاف . ةهلأ ةعيبطلا ىوق نم عنصف ١ هلوح نم ةعيبطلا

 . اهيلع ةرطيسلا ىلع رداق ريغو ةئيبلاب الهاج ناك هنألو . خلا .. هلإ رطملاو هلإ

 . اهبضغ ىقوتيو اهاضر رطمتسي ةدوبعم ةهلآ اهناويحو اهراجشأ نم لعجف

 « رزيرف » وهرومألا هذه نم ريتك لف مهردصمو .. نيبارقلاو تاولصلا اا مدقيو
 نوراد اولغتسا امك الماك الالغتسا هولغتسا یذلا « یبهذلا نصغلا » باتك ف

 ىلإ نوريشي الو « ۱ »۰ ناجروم » ثاحبا ىلإ نوریشی مه اوناک نإ و ؛ لبق نم

 ! رزیرف

 جاتنإلا ةيلمع نأل نونيدتم سانلاف - ىعارزلا وأ - ىعاطقإلا دهعلا ىف امأ

 ءامنإلاو تابنإلا بناج وهو « هيلع ةرطيسلا ناسنإلا كلميال بناج ىلع لمتشت

 سگرام ںع رحاتم وهو ةينادبلا ةيكيرمألا لئاتقلا لاوحا ةسارد ل سدت یکیرمآ ثحاب ںاحروم او

 "دأب رثآتم ريع اهلاق ىلا سكرام لاوقا تديا هاحبا نا رانا لع هیلإ نوریشی كلدلو
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 نم عرزلا حارخإ اهيلإ دنسب ةيبيغ ىوق ليختيفءةيوجلا ضراوعلاو تاعآلار

 ىذلا لوصحملا هل طفحتل اهيضرتسيو اهدبعتيف . هتيامحو هجاضناو ضرألا

 . هيلع هتایح موقت

 اديور ناسنإلا فرعتيف ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلاب زحعلاو لهجلا لوزي مت

 ىلإ هتجاح لقتف ٠ ةنيبلا ىلع ايجيردت رطيسيو ٠ ةعيبطلا نيناوق ىلع اديور
 رصعلا ف ةتحب ةيدام جاتنإلا ةيلمع حبصت نيحو . ةيبيغلا ىوقلا « ضارتفا ١
 ىلإ ةماخلا ةداملا حارختسا لوآ نم اهتاوطخ لك ىلع لماعلا رطيسيو ىعانصلا

 ىهتنيو ايناهن نيدتلا ىلإ ةجاحلا لوزت ذئدنعف .. ةيئاهنلا اهتروص ف اهليكشت

 ۰ . ةيرشبلا ةايح ف نيدلا رود
 ةيلامسارلا ف وأ عاطقإلا ف ءاوس ةمكاحلا ةقبطلا نإف رخأ بناج نمو

 ةحداكلا يهامجلا ريدخت ىف - اهل ةقيقح ال ةروطسا وه ىذلا - نيدلا مدختست
 ةرخآلا ق ةنجلا ف اعمط ضرألا ف مللخلاب ىضرتل

 روصعلا عيمج ىف تدجو ةرهاظ ريسفت فسعتلا نم هنإ ءدب ىذ “ی داب لوقنو

 نم - ىغبني امنإ ! لايجألا نم ليج لك ف صاخ ررسفتب لايجألا عيمجو

 ىف ال هتباثلا لوصألا ل اهبابسأ نع ثحبن نأ - ةتحبلا ةيملعلا ةهجولا
 ' تاريغتملا

 نع الضف « بوتكملا ةيرستبلا خيرات نم  لقألا ىلع - انرق نيسمخ ةلالد نإ

 امهم ملق ةرجب ىعلت نأ نكميال ٠ هللا الإ اهددع ملعي ال ةبوتكس ريغ ىرخأ نورق

 دق نيليج وآ ادحاو اليج نأل ىغلت نأ نكميالو ! هنايغطو ملقلا اذه توربج نكي

 قحلا نع نوتحبي نيذلا ىلع ةيفاخ ريغو ةيئرمو ةفورعم بابسأل نيدلل اركنت

 ! هيلإ اودتهي نأ نوبحيو
 . ةمناق نيدتلا ةرهاظ تناك تلا الإ اهددع ملعي ال ىتلا نورقلا كلت لك ف

 فواذك ناك ىنالفلا ليجلا فو اذك ناك ىنالفلا ليجلا ف اهببس نإ لوقن اذاملف

 !؛ رخآ ارمأ ناك رخآلا ليجلا

 !؛ هجهابم ىه كلتو ١ ىعوضوملا ىملعلا ثحبلا » ةقيرط ىه هذها

 فلتخت بابسأ ىلإ وآءةيدام بابسا ىلإ ىسنجلا مفادلا درن نأ الثم نكمي له

 ىرشبلا خيراتلا ىدم ىلع عفادلا اذه دوجو سيلا ؛ رخآ ليج ىف اهنع ليج ف

 ةيجراخ بابسأ ىلإ عجار وه الو بستكم وه ةرطفلا لصا ف هنإ لوقن انلغجي

 !؟ ناسنإلاب ةطيحملا ةئيبلا ف
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 عجار هنإ - ىرشبلا خيراتلا ىدم ىلع دجو ىذلا - نيدتلا نع لوقن اذاملف

 ؟ ةرطفلا لوصأ نم الصأ سيلو ٠ ةريغتم بابسأ ىلإو ةئيبلا ىلإ

 !؟ داحلإلا امهيف ىشفت دق نيليج وأ رشبلا نم اليج نأ لجأ نمأ

 ىلإ رظني ناكو ‹ نورق ةدع ىحيسملا عمتجملا ف ةينابهرلا تشفت دقل

 ىسقنلا عافترالا ةمق هنأ ىلع هرهق وأ هتبك وأ ىسنجلا عفادلا نم صلختلا

 لك هنيعم ةرتفل نيعم عمتجم ىف ىشفت ىذلا ضراعلا اذه ىغلي لهف ٠ ىحورلاو

 عفاد دجوت ىتلا ىه ةئيبلا ف ةنيعم ابابسأ نإ لوقن انلعجيو « خيراتلا ةلالد

 !؟ مايألا نم موي ف دوجولا نم لوزي نأ نكمي هنإوءسنجلا

 امهادحإ ىطمعنف نيتلثامتم لب نيتهباشتم نيترهاظ نيب قرفن نذإ اذال

 ؟ ريسفتلا كلذ ىرخألا ىلع ىبأنو اريسفت

 نأ ديرت - اشنملا ةيدوهيلا - ةيعويشلا نأ وهو ؛ حضاو فدهلا نإ ! الك

 معزت حورتف ء نيدلا نع لماكلا دعبلاو لماكلا داحلإلا ىلع ايرشب اعمتجم ميقت

 نم ناسنإلا فقوم ف وأ ةئيبلا ف ةنيعم ابابسأ نآو « ةرطفلا نم سيل نيدلا نأ

 بابسألا هذه نأو ؛ خيراتلا نم ىضم اميف نيدتلا ةرهاظ تأشنا ىتلا ىه ةئيبلا

 ! لوزي نأ نيدلل ىغبنيف تلاز دق نآلا

 ثعبت ناسنإلاب ةطيحملا ةئيبلا فو ىداملا نوكلا ف ةيجراخ لماوع دوجو نإ

 .. هرقنو هملعن رمأ ناسنإلا ف نيدتلا رعاشم

 . ةزجعملا هتقدو ةزجعملا هتماخضب هتاذ نوكلا كلذ اهنإ

 . هعلطتو هبجع ريثتو ناسنإلا سح رهبت ىتلا توملاو ةايحلا ةرهاظ اهنإ

 تومو ةدالوو ةملظو رونو راهنو ليل نم اهنايرجو ثادحألا ثودح ةرهاظ اهنإ
 . خلا .. قارتفاو عامتجاو رقفو ىنغو ضرمو ةحصو

 نم غلب امهم نوكلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا نع ناسنإلا زجع ةرهاظ اهنإ

 رع لماكلا هزجعو « هملع نم غلب امهم هرارسأب ةلماكلا ةطاحإلا نعو ؛ هترطيس

 « ١ » مدعلا نم ءاشنإلاو قلخلا

 ىلإ رشبلا نادجو ظقويل ميركلا هباتك ف نيملاعلا بر اهيلإ هبن ىتلا ىه اهنإ

 ل هتعيرش ميكحتو كسنلاو ةدابعلاب هدارفإ بوجوو ةيبوبرلاو ةيهولألاب تلا درفت
 : ضرألا
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 تاومسلا قلخ ف نإ ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو »
 . سانلا عفني امب رحبلا ف ىرجت ىتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو

 لك س اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هلا لزنأ امو

 موقل تايآال ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو ٠ ةباد
 « ١ » « نولقعي

 « ۲ ١ ١ نوکیف نک هل لوقی امنإف ارمآ یضق اذإف تیمیو ییحی یذلا وه »

 نم زعتو ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كللا ىتؤت كلا كلام مهللا لق «

 راهنلا ف ليللا جلوت . ريدق ءىش لك ىلع كنإ ريخلا كديب ءاشت نم لذتو ءاشت

 نم قزرتو ؛ ىحلا نم تيملا جرختو تيملا نم ىحلا جرختو ليللا ف راهنلا جلوتو
 « ۴ » « باسح رغب ءاشت

 . نوميست هيف رجىت هنمو بارش هنم مكل ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وه »

 كلذ ف نإ . تارمثلا لك نمو بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب مكل تبني

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل رخسو . نوركفتي موقل ةيآل

 افلتخم ضرألا ف مكلأرذ امو . نولقعي موقل تايآل كلذ ف نإ ٠ هرمأب تارخسم

 امحل هنم اولكأتل رحبلا رخس ىذلا وهو . نوركذي موقل ةيآل كلذ ف نإ . هناولا

 نم اوغتبتلو هيف رخاوم كلفلا ىرتو « اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط

 البسو اراهنأو مكب ديمت نأ ىساور ضرألا ف ىقلأو . نوركشت مكلعلو هلضغ

 الفا ؛ قلخي ال نمک قلخي نمفا . نودتهي مه مجنلابو تامالعو . نودتهت مكلعل

 « «٤ « ميحر روقغل هلا نإ . اهوصحت ال هلا ةمعن اودعت نإو !؟ نوركذت

 مكنيب انردق نحن ؟ نوقلاخلا نحن مأ هنوقلخت متنآأ ؟ نونمت ام متيأرفأ »

 دقلو . نوملعتال ام ف مكئشننو مكلاثمأ لدبن نأ ىلع نيقوبسمب نحن امو توملا

 مآ هنوعرزت متنآأ ؟ نوثرحت ام متيارفأ ؟ نوركذت الولف ىلوألا ةأاشنلا متملع

 نحن لب ! نومرغم انإ ١ نوهكفت متلظف اماطح هانلعجل ءاشن ول ؟ نوعرازلا نحن

 نحن مأ نزملا نم هومتلزنا متنأ' ؟ نوبرشت ىذلا ءاملا متيارفا ! نومورحم

 ' نوروت ىتلا راذنلا متيأرفأ ؟ نوركشت الولف اجاجأ هانلعج ءاشن ول ؛ نولزنملا

 , ١ ةرقبلا ةروس ] ١١١-٠١٤ [

 ٠ رفاغ ةروس ] ٦۸ [
 [ ۲۷ ۲٢ ] نارمع لا ةروس «
 ي چ ص ا ا [ ٠١-۱۸ ] لحنلا ةروس .
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 اعاتمو ةركذت اهانلعج نحن ؟ نوئشنملا نحن مأ اهترجش متاشنأ متناأ

 « ١ » « ميظعلا كبر مساب حبسف  نيوقملل
 لب ؟ ضرألاو تاوامسلا اوقلخ مآ ؟ نوقلاخلا مه مآ ءىش ريغ نم اوقلخ مآ «

 ١ ٠ »« !؟ نورطيسملا مه مأ كبر نئازخ مهدنع مأ ! نونقويال

 ناسنإلاب ةطيحملا ةئيبلا فو ىداملا نوكلا ف ةيجراخ لماوع كانه .. معن

 ةدوجوم ىه امنإ . مدعلا نم اهئشنت ال اهنكلو . اهظقوتو نيدتلا رعاشم ثعبت
 اذكه ةرطفلا لعج هتلا نأل . طقف اهظقوت لماوعلا هذهو . ةرطفلا قامعأ ف كانه

 ف ةيراجلا ثادحألا تاعاقيإو ىداملا نوكلا تاعاقيإ ىقلتت نيح ظقيتست ثيحب

 نع تلض مأ اهثحب ف تدتها ءاوس قلاخلا نع ثحبت ىضمتف  ناسنإلا طيحم

 . ليبسلا

 وآ ليج دوجو هتلالد نم صقني ال ٠ هلک یرشبلا خیراتلا وه كلذ ىلع انلیلدو

 . قيرطلا نع اذش نيدحاج نيرفان نيلیج
 دلو ىذلا « لوألا ءاضفلا دئار نيراجاج وه هتاذ ىعويشلا ملاعلا نم انليلدو

 ىلإ دعص املف « تلا دوجو راكنإو لماكلا داحلإلا ىلع اهيف ىبرتو ةيعويشلا ف

 ىلإ هطوبه دنع نييفحصلل لوألا هحيرصت ناكف . نوكلا ةعور هتزه ءاضفلا
 نع ثحبأ تيضمف نوكلا ةعور ىنتذخا ءاضفلا ىلإ تدعص امدنع » : ضرألا

 ! « ۲ » e تأ

 ف اوقمعت نيذلا ءاملعلا كئلوأ كلذك ةرصاعملا ةيلهاجلا نم هيلع انيلدو

 الإ نوكلا بئاجع ريسفت نكميال هنأ ىلإ مهملع مهادهف نوكلا رارسأ ةسارد

 ثدحتن نحنو لبق نم لصفلا اذه ف هنم تارقف انلقن امم « هللا دوجوب ميلستلاب
 . قلاخلل ىداملا ربسفتلا نع
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 : ةرطفلا ف زوكرم نذإ نيدلا

 : مهسفنآ ىلع مهدهشأو ١ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »

 « ٤ ر « اندهش ! لب : اولاق ؟ مکبرہ تسلا

 , ١ ةعقاولا ةروس ] ۵۸ .۷٤ [
 ٠  » ۲روطلا ةروس ] ٣۷-۲۵ [

 ٠ ۲ ٠ لوألا حيرصتب ةربعلا نكلو دعب اميف هحيرسحب ةلودلا تعيز .
 » ٤ ١ فارعالا ةروس ] ۱١١ [ .
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 ف ناسنالا ىقب ام ةيقاب هلا نع ثحبت اهثعبتف ةرطفلا ظقوت ىتلا لماوعلاو
 . ةئيبلا ىلع هترطيس وأ ناسنالا ملع نم غلب امهم ريغتت ال . ضرألا

 فرصب . هلك ىرشبلا غيراتلا لالخ ةمئاق نيدتلا ةرهاظ تيقب كلذ لجا نمو

 ةبلاغم ىلإ - ةغفورعم  ةنيعم لماوع هتعفد ىذلا خوسمملا ليجلا اذه نع رظنلا
 . هتلأ دوجو راكنإب حجبتلاو ةرطفلا

 ١ حيحصلا نيدلا وه نكي مل هيبلا ىلع هترطيسو ناسنإلا ملعت هاغلا ىذلاو

 - رشبلا مهوت نيحف . ةجذاسلا اهتاروصتو ةيلهاجلا تافارحنا ضعب ناك امنإ

 هجو نأو ٠ هلإ قربلاو هلإ دعرلاو هلإ حيرلاو هلإ رطملا نا - مهتيلهاج ضعب ف

 ىف - اومهوت نيح وأ « رحسلا اهيف رثؤي ىتلا ةريرشلا حاورألاب ءولمم ضرألا
 ىف سيبأ لجعلاو دنهلا ةرقبك - دبعت ةهلأ تاناويحلا ضعب نأ - رخأ روط

 مارجألا ضعب نأ ثلاث روط ف اومهوت نيح وأ - اهريغو ةينوعرفلا رصم
 نكمي ةجذاس اماهوأ اهلك هذه تناك .. موجنلاو رمقلاو سمشلاك ةهلآ ةبوامسلا

 . ةئيبلا ىلع ناسنإلا ةرطيس ةدايز اهوحمي وأ«ملعلا اهوحمي نأ

 ذنم دجو دقف- كيرشالب هدحو قلاخلا تلا ةدابع وهو - حيحصلا نيدلا اما

 ناسنإلا ةرطيس الو ملعلا هيف رثؤي ملءةعاسلا هذه ىلإ امئاق لظو ةيرشبلا ءدب

 ريسفتلا معزي امك ضراعلا زجعلا وأ ضراعلا لهجلا نم أشني مل هنألءةئيبلا ىلع

 دوجو ىه ةيلزأ ةقيقح نم اشن امنإ « نيدحلملا نم هفل فل نمو خيراتلل ىدامل
 هترطف ف عدوأو ء هلا هقلخ اقولخم ناسنالا نوكو ؛ روصملا ئرابلا قلاخلا هتلا

 ىلع ةردق هتاذ تقولا ف هترطف ف عدوأ دق ناك نإو ٠ تا ةدابعل هجوتي نأ

 . لالضلا قيرطو ىدهلا قيرط نيب رايتخالا
  مطوطلا دبعت وأ « بألا دبعت ماوقأ تناك نيح ةقيحسلا ةيرشبلا دوهع فو

 نونمؤم كانه ناك مانصألا دبعت وأ . كالفألا دبعت وأ . ةعيبطلا ىوق دبعت وأ

 نوقبطيو ١ كسنلاو ةدابعلاب هدحو هيلإ نومدقتيف ١ كيرش الب هدحو هتلا نودبعي

 . مهتايح مقاو ف هتعیرش

 ريطاسأ ىغلي نأب انيمق ةئيبلا ىلع ناسنإلا ةرطيس ومنو ملعلا ومن ناك اذإف
 زوكرملا « هتاذ نيدلا ىغلي نأ هنأش نم سيلف ١ نيدلا رمأ ف ةفلتخملا تايلهاجلا

 نلعبف . ةرفاكلا ةدحلملا ةرصاعملا ةيلهاجلا ف ىتح قثبني ىذلا . ةرطفلا ف

 . توصلا كلذ قنخت نأ ديرت ىتلا زجاوحلا لك مغر ةرطفلا توص
 ىضرتل ريهامجلل اردخم نيدلا نامدختسي ةيلامسأرلاو عاطقإلا نوك امأو
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 ىف ةعقاو ةقيقح تناك كلتف « ةرخآلا ف هلا ةنج ف اعمط ضرألا ف ةيدوبعلا لذب

 ىتلا ةرماؤملا نم ءزجب اهتاذ ةسينكلا تماقو « ةثيدحلا ةيبوروألا ةيلهاجلا

 ... نيملاظلا ىلع اوروثي اليكل ريهامجلا ريدخت ىلإ فدهت
 ؟ نيدلا ةقيقحب كلذ ةقالع ام نكلو

 ءاسي نأو هتروص هوشت نأ نكمي - رشبلا ملاع ف رخآ ءىش لكك - نيدلا نإ
 لجا نم وأ « ةفئازلا ةروصلا لج نم عيحصلا نيدلا ىغلن لهف . هلالغتسا
 ؟ لالغتسالا عنمو ةروصلا حيحصت لواحن مأ ؟ لالغتسالا ءوس

 وه نم دبع هلا دبعي مل نإف ؛ هعبلحب ادباع ناسنالا ناك اذإ ةليحلا ام مث
 !؟ نيلفاس لفشا كلذل ةجيتن طبهو . هنود

 وأ ملعلل ةلص ةيأب تمي الو « ةيملع » ةقيقح نيدلل ىداملا ريسفتلا سيل! الك
 ف سانلا ضعب ةوهش . ليلد ريغ ىلع ةمئاق « ةوهش » وه امنإ . ىملعلا رظنلا
 « ١ »ر! نيطايشلا سوفن ىف ةياغل ضرألا ف داحلإلا رشن

 : ةرسالا ةيضق - ۲
 . كلذك ةرسألا دض نوملكتب قالخألاو نيدلا دض نوملكتب نيذلا لك

 فقت ىتلا « طباوضلا » نم اهلك ةرسالاو قالخألاو نيدلاف . ةحضاو ةقالعلاو
 : اهرامحتساو ةيرشبلا داسفإ ىلإ ةيمارلا تاططخملا ليبس ىف

 اليم اوليمت نا تاوهشلا نوعبتي نيذلا دريو ‹ مكيلع بوتب نأ ديري هتلاو »

 داسفإ نوديري نيذلاو . سنجلا ىضوف دض ىعيبطلا طباضلا ىه ةرسألا نإ
 اذه ناك ءاوسءةيسنجلا ىضوفلل طباض كانه نوكي نأ نوديريال ةيرشبلا
 ةرسألا هئشنت ىذلا ىعيبطلا ميظنتلا وه ناك وا « قالخألاو نيدلا وه طباضلا

 . اهتایلوئسم عونو اهتاقالع عونب

 ىف ببس نم رثكال ةرسألا ىلع صاخ دقح مهل- ةصاخ ةفصب - نويعويشلاو
 . دحاو تقو

 ةيكلملا ةعزن ىوقتو  نيدلاولا ف ةرثألا رعاشم ريثت - نولوقي امك - ةرسألاف
 ىلع ءاضقلا نوديري مهو . نادلاولا هكلمي ام دالوألا ثيروت لجأ نم ةيدرفلا

  » Nداحلإلا ء لصف لل ىرخا ةرم ةياغلا هده نع ثدحتسس 0

  » ۲ءاسنلا ةروس ] ۲۷ [



 ءاضقلا قيرط ف فقي ةركف وأ ماظن لك - ىلاتلاب - نوهركيف  ةيدرفلا ةيكلملا
 . اهيلع

 ف ىداصتقالا بهذملا شقانن نحنو ىرنس امك - ىعويشلا ماظنلا نإ مت

 ديريو ‹ رخآ دحأ نود اهدحو ةلودلل ءالولا لعجي نأ ديرب - ةيقيبطتلا هتروص
 « بزحلا »و « ةلودلا » و « ماظنلا » ف الماك انابوذ اوبوذي نأ دارفألا نم

 ةيرورضلا تاءالولا هذه فالخ رخآ ءىشب طابترا مهل نوكي الف « ميعزلا ءو

 هتاذب مئاق طابترا  ةهادب - اهنأل ةرسألا نوهركي مهنإف مث نمو . ماظنلل

 . ةلودلل ىسيلوبلا طغضلا تحت اعقاو وأ رمألا رهاظ ىف اه ايلاوم ناكولو « ةلودلا نع لقتسم

 بعشلا دينجت دح ىلإ لصي - كلذ ىلإ ةفاضإلاب - ىعويشلا ماظنلا ناك اذإف

 هقنح نأ انكردأ « داضم عمجت ىأ مايق نمأيل ضعب ىلع هضعب سسجتلا ف هلک

 نم عون وه ةرسألا لخاد ىرطفلا ءالولا نأل « دشأ نوكي نأ دبال ةرسألا ىلع

 عيمج ىف وهو « ربكأ عمجتل ةاون نوكي نأ نكمي هنإف اريغص نكي امهم « عمجتلا
 . بعشلا دارفأ نم درف لك ىلع ةقيقدلا ةيسوساحلا نود لئاح لاوحألا

 ىعويشلا ماظنلا اهيلع دمتعي ىتلا تانامضلا نم نإف هلك كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 بزحلاو ةلودلاو ماظنلل لماكلا ءالولا ىلع مهرافظأ ةموعن ذنم دالوألا ةيبرت

 ' دجوت ال ىتحءمهتدالو ذنم مهيلع لماكلا فارشإلا ىضتقي اذهو .. ميعزلاو

 وأ - ةرسألاو . عسوأ قاطن ف ىودعلا رشنت نأ نكمي ةدرفم ةدحاو « ةموثرج ١

 دمتعي ىذلا قيقدلا فارشإلا اذه قئاوع نم قئاع - ىوبألا طابترالا رعاشم

 اطبترم - لقألا ىلع هنم اءزج وأ - لافطألا ءالو لعجت اهنأل . ماظنلا هيلع

 . ةوخالاو ءابآلا نم ةرسألا ءاضعأب
 ةماعلا ةيهاركلا طسويةزكرم ةصاخ ةيهارك ةرسألا ةيعويشلا هركت هلك كلذل

 ةيرشبلا داسفإ ىلإ فدهي ىذلا ريرشلا ططخملا كلذ ةرسألا ىلإ اهب هجوتي ىتلا
 . اهرامحتساو

 ملعلاب مهططخم اوفلغي نأ - امئاد - نوبحي ططخملا باحصأ نكلو

 . هيلع مهضارتعا مدعو هل سانلا لبقت ىلإ ىعدأ كلذ نوكيلءةيملعلا تايرظنلاو

 ةيئادبلا تايلهاجلا ق « رحسلا « ماقم موقي ةرصاعملا ةيلهاجلا ف « ملعلا ءو

 ف اهنم نكمتيو ةلوهسب سوفنلا لخديو ٠ هعم لماعتتو هب نمؤت تناك ىتلا
 ثاحمأ » ةجيتن هنإ يش ىأ نع لوقت نأ ىنكي ذإ ! ساسأ ريغ ىلع امن اق ناک ولو . تاظخ

 مأ !؟وه قحأ : اولءاستيل ىح اوفقوتي نأ نود « نيرغاص سانلا عاصني ىح « ةيملع

 ! لیلد الب یوعد



 اهلوا نم اهلوطب ةيرشبلا ذخأي ةرسألا هب نويداملا براحی ىذلا » ملعلا و

 ! اهرخآ ىلإ
 ىنعملاب « ةرسأ » كانه نكت ملف ةيسنجلا ةيعويشلا تناك ءدبلا ىفف

 كلت عم ةقفاوتمو ةيداصتقا بابسأل ةمئاق ةرسألا تناك خيراتلا ةيقب فو
 . ةيداصتقالا بابسألا

 ىهتنت - سانلل اهنوليخي وأ امنوليختي وأ اهنوديري ىتلا - خيراتلا ةياهن فو
 ! « ةيملع » سسأ ىلع .. دوجولا نم لوزتو ةرسألا ةمهم

 انه لوقن انكلو « ةمداقلا ةرقفلا ىف اهنع ثدحتنسف ةيسنجلا ةيعويشلا امأف
 تاطابنتسا وه امنإ ىقيقح ىملع ليلد ىلإ دنتسيال اهفصو ف هولاق ام لك نإ
 ايلارتساو ايقيرفاو ايسأ ىف اهيلع رثع ىتلا ةرخأتملا لئابقلا لاوحأ نم ةضرغم
 . نيقباسلا نينرقلا ف

 ىف لبق نم هانحرش ام ىلإ هيف ريشن نأ انيفكيف ةيداصتقا بابسأل اهمايق امأو
 ةيداصتقالا عاضوألاو داصتقالا نا نم ةيناسنإلا ميقلل ىداملا ربسفتلا ةشقانم
 ةايحلا هذه نكلو « اهيف ةيوقلا تارثؤملا نم رثؤمو ‹ ناسنإلا ةايح ف مهم بناج
 ةوقو هتعس نم نكي امهم دحاو لماع وأ دحاو بناجب رسفت نأ نم لمشأو عسوأ
 - ةيتاذلا هتلاصاو رخآلا نع اهنم لك فالتخا ىلع - اهلك تارثؤملا امنإ . هريثأت
 نم دحاو داصتقالاو . ةيرشبلا ةايح لكشي ىذلا ريبكلا ىرجملا ف بصت دفاور
 ةايح ف مكحتي ىذلا هدحو سيل هنكلو « دفاورلا نم دفارو تارثؤملا هذه
 سفنلا نا حصألاو لمشاألا ريسفتلا امنإ  اهرسفي ىذلا وه سيلو ٠ سانلا
 ىوحت سفنلاو . اهلماكب ةيرشبلا ةايحلل حيحصلا ريسفتلا ىه اهلماكب ةيرشبلا
 ! اهتيلهاجو اهلالض ف ىتح ةيداملا رصانعلا ريغ ةريثك مصانع - كش الو -

 نأ هتايآ نمو » : نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعتو هناحبس سفنلا هذه قلاخ لوقي
 ىف نإ « ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو  اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ
 « ١ » « نوركفتي موقل تايآل كلذ

 ىدم اهرارمتساو ةرسألا ةاشن ىف ماه رصنع ةنيكسلا هذهو نكسلا اذه
 نكسلا اذه بحت ىتلا « ةرطفلا » نم عبان ببس وهو ٠ هلك ىرشبلا خيراتلا
 ر

 ٠ ١ » مورلا ةروس ] ٠١ [

oY 



 ةيأب ققحتي نأ نكمي ىذلا ىسنجلا عفادلا نع رظنلا فرصب ةنيكسلا هذهو

 . ةليسو
 سيلف . ام عون نم ايداصتقا اطبارت نكت ةرسألا نوك عم اذه فانتي الو

 نم مزلي الو  ةفلتخملا اهرصانع نيب رفانت الو ضقانت ةيرشبلا سفنلا ف كانه
 الو « ةفستعملا ةقيضلا تاريسفتلا لوقت امك هذبن الو رخآلا ىفن اهدحأ دوجو

 كلت لوقت امك هنم اعبان وأ هل اعبات اهرئاس نوكي نأ اهدحأ ةوق نم مزل

 العافتم « بنج ىلإ ابنج - اهتلاصأو اهتوق عم - اهلك دجوت امنإ . تاريسفتلا

 اذهو« ىتش لمأوعب هلا همرك ىذلا « ريبكلا ىرشبلا نايكلا ف ضعب عم اهضعب
 هذهب - اهدجنال انتأل « ميركتلا لماوع نم اهتاذ ىه ةعسلا هذهو ددعتلا

 . ناسنإلا نم ىندألا تانئاكلا ف - ةروصلا

 لافطألا ةُئشنتل ةرورض  ةزيحتملا رغ براجتلا نم تبث امك  ةرسألاو

 ماقم موقت اهنأ ىعدت نأ نضاحملا تلواح امهمو . ةيسفنلا ةهجولا نم ءاحصألا

 رودقم ف نإف « ةطلاغم وأ كلذ ف ةمهاو ىهف نأشلا اذه ىف ةيعيبطلا ةرسألا

 ىلع اينبم ايلقع اهيجوتو « دسجلل » ةلماك ةيحص ةياعر ىطعت نأ نضاحملا
 نأ طق عيطتست ال اهنكلو ( ةحصلا نم ملعلا اذه غلبم ناك ايا ) ملعلا دعاوق
 مالا بايغ ببسب « لافطالل ةحيحصلا ةئشنتلل ةبولطملا ةيسفنلا ةياعرلا ىطعت
 « ١ » ةلماك ةيكلم - هدحو - اهتيكلمب لفطلا رعشي ىتلا ةصصختما

 اعون اهيف دجو هنال ةرسألا نيوكت ىلإ اجل ناسنإلا نإ كلذ عم لوقن انسلو
 . لافطألا ةئشنتل ىلثملا ةقيرطلا اهنا دجو وأ ىداصتقالا ميظنتلا نم

 ةئشنتلا ققحت ىتلا ىه ةرسألا نأ ملعي ىذلا ريبخلا ميلعلا تلا نإ لوقن امنإ

 لعج دق « ةريطخلا ةمهملا هذهل اهيف مألا صصختت نيح لافطألل ةميلسلا

 . ةنيكسلاو نكسلاب اهيف رعشت « ةرطفلا نم !ءزج ةرسألا نيوكت ىلإ نينحلا
 لكو سنجلا بلاطم لك تققح ولو ةنيكسلا نادقفو قلقلاب اهجراخ ف رعشتو
 لخاد ةيداصتقالا تاقالعلا ىلاعتو هناحبس مظن مث ؛ ىداصتقالا ءافتكالا
 جراخ لمعلا ىلإ جاتحت نأ نود ةلماك ةلافك ةلوفكم ةارملا نوكت ثيحب ةرسألا

 الضفت ال - اهتلاعإب لجرلا فلكف  ةيلصألا اهتمهل غرفتلا عيطتست ىكلهتيبلا
 لك ةرطف ف لعج مث  لافطألاو تيبلا نوؤش ةياعر ىه اهملكو - افيلكت نكلو

uایوروا ترعو اکیرما ف دقعت ىتلا تارمتؤملا جئاتن رظناو « ديورف انأل « رسآ الب لافطا « باتک رظنا  

 ثادحألا حونج ةرهاط ةساردل



 اروعشو ٠ هيلع ةردقو فيلكتلا اذهل اليم ىسفنلاو ىبصعلا هبيكرتو امهنم

 . هقيرط نع تاذلا قيقحتب

 . هللا اهأشنا امك ةرسألل ميلسلا عضرلا وه كلذ

 اذهل اوعمتسي نأ نوهركيف قحلا هب اوضحديل لطابلاب نولداجي نيذلا امأف

 ! ىملع ريغ مالك هنأ یوعدب هنم نوزئمشیو لوقلا
 ركذ اذإو . ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا بولق تزأمشا هدحو تلا ركذ اذإو »

 J vu نورشيتسپ مه اڏا هنود نم نيڏلا

 ةينيد ةفطاع دوجوب لوقي ءاملعلا ءالؤه ضعب نأ ليبقلا اذه نمو» : ماك رود لوقيف

 نيدلاولاب ربلاو ةيسنحلا ةريغلا نم ىلدأ دحم دوزم ريخألا اذه نأبو « ناسنإلا ىدل ةيرطف

 نيدلا نم لك ةأشن ريسفت مهضعب دارأ دقو « فطاوعلا نم كلذ ريغو < ءانبألا ةبحمو
 ةيرطف تسيل تاعزتلا هذه نأ ىلع انفقوي خيراتلا نكلو .وحنلا اذه ىلع ةرسألاو جاوزلاو

 .(۲) «ناسنالا یف

 فيكو ٠ ناسنإلا ف هيرطف تسيل تاعزنلا هذه نأ ىلع خيراتلا انفقوأ ىتم

 ميمج هفرعي ىذلا ىنلعلا خيراتلا ريغ ىرس خيرات مهل ما !؟ كلذ ىلع انفقوا

 !؛ ةرطفلا ف ةزوكرم اهلك ءايشألا هذه نا هيف نوفرعيو . سانلا

 اهفناظوو اهتاعبتو اهمجحب ةرسألا نإ خيراتلل ىدا ملا ريسفتلا لوقيو

 ؛ روطتت » ىهف مت نمو ١ یداصتقالا عضولل ساکعنا درجم یه اهتاقالعو

 ! لاوزلا ىلإ اهب ىضفي نأ نكمي ايمتح اروطت

 تايرظن لظت تايرظنلاف . تايرظنلا ف ضوخلا نع انينعت ةيعقاولا ةبرجتلاو

 خيراتلل ىداملا ررسفتلا وأ مياك رود هلوقي امو . اهبذكي وأ عقاولا اهقدصي ىتح

 نم هيلع ليلد ال فستعم ضرف هنأل ؛ ةيرظن ىمسي نآ نم ةقيقحلا ىل لقا

 ةيلهاجلا عقاو وه اذهف ةيرظن نوكي نأ دح ىلإ ىقتري ناك ول ىتح نكلو . عقاولا

 . هبذكيةرصاحملا

 امهلاب ىلع رطخي ام لك ناققحي ةرصاعملا ةيلهاجلا ف امهالك ةأرملاو لجرلاف

 الو ةينوناق دويق الو ةيعامتجا دويق الو ةيقلخ دويق ال . دويق الب سنجلا عاتم نم

 لجرلاف ٠ هتدح ىلع لك ىداصتقالا امهدوجو ناققحي امهنإ مث ةيركف دويق

 »١« رمزلا ةروس ٤١7 [

 » ۲ ١ ةياثلا ةعطلا ىودب دمحم ديسلا روتكدلا ةعحارمو مساق دومع روتكدلا ةمجرت «عامجالا اع ف جملا دعاوق» باتک

 ص ۱۷۳ .
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 ةيميهب للعو هسفتن ىلع قاقنالا امهنم لك ىلوتيو ١ بسكتت ةارم لاو بسكتي

 نم ةيداصتقالا ةنوعملا ىلإ ةجاح نود صاخلا هبسك نم اهسرامي ىتلا سنجلا

 كلذ نايغلي وأ . ةرسألا نيوكتو جاوزلا ف ادج اريتك نارخأتي مث نمو « رخآلا
 ةلاح ف ىأءةرمتسم « ةقادص » ةلاح ف ناشيعيو الماك ءاغلإ امهباسح نم

 ىتح طبترت ال ةيسنج ىضوف ةلاح ف وأ . سدقملا ططابرلاب ةديقم ريغ ةنداخم
 . سدقملا رغ ةنداخملا طابرب

 بلالحم لك ققحت ىتلا عاضوألا هذه ىلإ ةارملا الو لجرلا عيرتسي ال اذاملف
 ودبيو امهالك ةارملاو لجرلا ىقشي اذال لب !؟ داصتقالا بلاطم لكو سنجلا
 راحتنالاو نونجلاو قلقلاو ةيسفنلاو ةيبصعلا تابارطضالا ةروص ىف ءاقشلا
 ؛ تاردخملا نامدإو رمخلا نامدإو

 نيذللا ةنيكسلاو نكسلا ادقف دق امهيلك ةارملاو لجرلا نا وه اندنع باوجلا

 لك تققح ولوءةرسألا جراخ ةقالع ةيأ ىف امهلعجي ملو ةرسألا ف سا امهلعج
 . داصتقالا بلاطم لكو سنجلا بلاطحم

 ةرطفو هدحو هتلا رکذب هنأل هنم هسفن تزآمشاو باوجلا اذه هبجعی مل نمف

 هيلع نکلو . دیری یذلا باوجلاب هدنع نم تأیلف  هدحو هتلا جهنمو اهدحو هللا

 ةقيرط ىلع وآ مياك رود ةقيرط ىلع ليلد الب ىرعدلا قلطي نأ ال . ناهربلاب
 ! خيراتلل ىداملا ربسفتلا

 ٠ انل هوجرختف ملع نم مکدنع له لق « , ١ «
 « ۲ » « نیقداص متنک نإ مکناهرب اوتاه لق
 . حيحصلا ىملعلا جهنملا وه - هدحو - ادهف

 لوألا ةيعويشلا - ۳

 ‹ ةيرشبلل لوألا روطلا ىه تناك ةيعويشلا نآ خيراتلل ىداملا ريسفتلا معزي
 كلذ ىف امب ةيرشبلا ةايحلا ىحاون لك لمىتت « ةلماش ةيعويش تناك اهناو

 ةيسنجلا ةيعاشملا ىم ةلاح فل شيعت ىلوألا ةيرشبلا لئابقلا تناكف . سنجلا
 . خلا .. ماعطلا ةيعاشمو ضرألا ةيعاشم مم . ةلماكلا

 فل فشتكا ام وه - ةروصلا هذهب - ىلوألا ةيعويشلا دوجو ىلع مهليلدو

 [ ۱٤۸ | ماعنالا ةر °
 [ ١١ ]ەرقىلاةروس

Too 



 ايساأو ايقيرفآ ف شيعت تناك ىتلا ةيئادبلا لئابقلا لاوحأ نم نييضاملا نينرقلا

 « مهلوح نم ملاعلا نع اًئيش نوفرعيال ةنيدملا رأيت نع امامت ةلزعنم ايلارتساو
 .. ةيعامج ةشيع شيعت لئابقلا كلت اودجو دقف . مهنع ايش ملاعلا فرعي الو
 ماعطلاو « ةصاخ ةيكلمب دحأ اهيف درفني ال اعيمج اهل كرتشم كلم ةليبقلا ضرأ

 اهلك ةليبقلل ىهطي « كلذ ريغ وأ ايرحب وأ ايرب اديص ناك ءاوس مهنيب كرتشم
 اهلك ةليبقلل كلم برحلاو ديصلا ةحلساو . ةدحاو ةعفد اهلك ةليبقلا هنم لكأتو

 ةيرشبلا لاوحأ نم اومعز اميف ربكألا مهعجرم وهو - رزيرف لاقو . كلذك

 امإ ١ ةيسنجلا ةيعويشلا نم اتاولآ سرامت لئابقلا ضعب تفشتكا هنإ - ىلوألا
 ةعومجمل ءاسنلا نم ةنيعم ةعومجم امإو « عاشملا ىلع لاجرلا لكل ءاسنلا لك
 . ةدحاولا ةليبقلا لخاد لاجرلا نم ةنيعم

 ىف تفشتكا ىتلا لئابقلا هذه لاوحأ ءوض ىلع - لعفلاب روصتن نأ ميطتسنو
 ةكراشملا نم ريبك ردق اهيف ناك ىلوألا لئابقلا ةايح نأ - نيريخألا نينرقلا
 . برحلا تاودأو ديصلا تاودآو معطملاو نكسملا ف ةيعامجلا

 ف دارفألا شيعي ىتلا « ةدحولا » ىه ةليبقلا نوكت ىلبقلا ماظنلا ىفف

 ةوادب نم ادج رخأتم تقو فو . اهلالخ نم ةايحلا نوسراميو . اهلخاد
 نم ةفلتخم عاقب ىف ةريثك « تاراضح » هيف تماق دق تناك تقو - ةيرشبلا

 : لوقي ىبرعلا رعاشلا ناك - ضرألا

 توغ نإ ةيزغ نم الإ انا لهو
 ! دشرآ ةيزغ دشرت' نإو € تسوغ

 عم ىتح هتيتاذب هلالقتسا مدعو ةليبقلا ف لماكلا هحايسنا نع كلذب ربعيف
 ىف ةدشار تسيلو ٠ ىغلا ىلع انايحأو دشرلا ىلع انايحأ نوكت هتليبق نأ هملع
 | . اهلاوحأ ميمج

 ىتلا لئابقلا نأ روصتن نا انلف ١ مالسإلا ليبق برعلا ةايح ف اذه ناك اذإف

 ىف زكرمتلا نم ةروصلا تاذ ىلع تناك اريثك كلذ ىلع قباس خيرات ف تدجو

 دشرلاو برحلاو ملسلا ف ىلكلا ةليبقلا نايك ف دارفألا نايك حايسناو « ةليبقلا
 ! ءاوسلا للع ىغلاو

 الإ- كلتمي ءىش كانه نكي مل ىلوألا ةيرشبلا ةوادب ف هنأ كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 كلذ ف ةمئاق نكت مل ةيدرفلا ةيكلملا نأ كلذك روصتن نأ اننكمأ - روانلا ليلقلا
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 . دعب اميف تماق ىتلا اهتروص ىلع قيحسلا دهعلا

 ةليبقلا دارفأ عومجم اهتكسي - مايخلا ىنكاس نم اوناك نإ - مايخلاف

 ف نكسي رخآلا انالفو ةميخلا هذه ف نكسي انالف نأ ىلع مهنيب اميف نوفراعتيو

 ؛ ةميخلل ةصاخلا هتيكلم ىلإ هجتي ال ةليبقلا دارفأ نم درف لك روعش نكلو . كلت

 ىل لوقيف . اهعمجأب ةليبقلل اكلم اهلك مايخلا عومجم رابتعا ىلإ هجتي امنإ
  ةليبقلا ىه امنإ درقلا ىه تسيل ذئموي ةدحولا نأل ! ىتليبق مايخ هذه : هسفن

 نيح - ثدحتيف . ةليبقلا لالخ نم اهسرامي امنإ ادرف هتايح سرامي ال درفلاو
 هذه نأل .. اذكو اذك انعنصو انئجو انبهذ : لوقيف « عمجلا ريمضب - ثدحتي

 . ةيعامج ةروصب لعفلاب متت اهلك لامعألا
 . قيحسلا دهعلا كلذ ىف ةيدرفلا ةيكلملا هيف روصتت ال ماعطلا كلذك

 ىلإ جاتحي ديصلاو « رحب وأ رب ديص ناك ءاوس « ديص هتيبلاغ ف ماعطلاف

 درف هيلع ردقي الو - ةصاخ ةفصب بابشلا نم - هب موقت دارفألا نم ةعومجم
 ىف - تاصتخملا وأ - نيصتخملا دي ىلع هيهط متو ديصلا ءاج اذإف . دحاو
 مهدوسجو اهلالخ نم دارفألا سرامي ىتلا ةدحولا عممجتت ذئدنعف « ةلدبقلا

 نإ هنأل - ءىش هنم ىقب نإ - ىقابلا ىقلي مث « ةيعامجلا ماعطلا ةبجو لوانتتف
 دهعلا كلذ ف تفشتكا دق ظفحلا لئاسو نكت ملف « ماعطلل حلصي الو نتني ىقب

 . ةيرشبلا ةوادب نم قيحسلا

 ىعامتجاو ىسفن لصأ وهو درفلا تسيلو ةليبقلا ىه ةدحولا نوك لجأ نمو

 الف برحلا ف لخدت وأ ملسلا ىف لخدت اهلك ةليبقلا ناف اتحب ايداصتقا سيلو
 هنأل  ةليبقلا لخاد حالسلل ةصاخ ةيكلم كانه نوكت نأ كلذك روصتي

 نم دارفألا سرامي ىتلا ةدحولا كلت لالخ نم ةيعامج ةروصب الإ مدختسيال

 ايصع وأ اماهس وأ احامر - هلك حالسلا نا انروصت اذإف . هلک مهطاشن اهلالخ

 قدتو برحلا ىلع ىداني نيح هنآو ‹ كرتشم دحاو نزخم ف عضوي - هبشأ ام وأ

 لك لوانتيف كرتشملا نزخملا كلذ ىلإ ةليبقلا دارفأ نم نولتاقملا عرهي اهلوبط
 هعضوم ىلإ حالسلا اوداعا اوداع اذإ ىتح « حالسلا نم هبيصن مهنم

 انروصت ول ىتحو . باوصلا نع نيديعب نوكن الف كلذ انروصت اذإ .. كرتشملا
 راصفرخأتم دهع ف ومنلا نم ائيش ةليبقلا لخاد ف تمن دق درفلا ةيصخش نأ

 ىتلا مضاوملا فو « ةليبقلا نم نذاب الإ همدختسي نل هنا « لقتسملا هحالس هل

 . بسحفق ةليبقلا اهيلإ ههجوت
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 ىتلا ةموعزملا ةيكئالملا ةلاحلاو ةلماكلا ةاواسملاو ةيسنجلا ةيعويشلا اما

 ! ليلدلا اهيلع موقيال ةلأسمف ىلوألا ةيعويشلا اهب فصوت

 نم نوفشتكملا ةلاحرلا هاور ام وه ةيسنجلا ةيعويشلل ةبسنلاب مهلبلد لك
 ىلع ايلارتساو ايسآو ايقيرفا ف تفشتكا ىتلا لئابقلا كلت ف اهنم عاونا دوجو

 . ةيندملا روص لك نع ةديعب ةيئادب ةلاح
 ةلماك ةقيقحلا اوفصو مهنأو ؛ ةلاحرلا كئلوا هاور ام لك ةحصب ال دج ملسنلو

 ؟ مهتیاور ةلالد امف .. فييزت الو ليوهت ریغب
 ال ةيسنجلا ةيعويشلا نم ةفلتخم عاونا اهيف تدجو . اهلكال لئابقلا ضعب

 ةوادب ف تشاع ىتلا لئابقلا لك نأ ىلع اليلد اذه حلصي لهف . ددحم دحاو عون

 !؟ ةلماكلا ةيسنجلا ةيعويشلا تسرام ةيرشبلا

 مهماوقأل نومظني رشبلا نم ةاده لسرأ تلا نأب ءدب ىذ ئداب نمؤن اننإ
 انكس موي ءاوحو مدآ هنع ربخا ىذلا ىنابرلا ىحولا ىضتقمب مهتشيعم قئارط

 : قيرطلا بكنت مهضعبو اودتهاو اونمآ سانلا ضعب نأو ١ ضرألا هذه

 فوخ الف یاده عبت نمف یده ینم مکنیتأی امف اعیمج اهنم اوطبھا انلق
 مه رانلا باحصأ كئلوأ انتاياب اوبذكو اورفك نيذلاو . نونزحي مه الو مهيلع

 . « ١ »۰ نودلاخ اهيف

 نم مهنمف « توغاطلا اوبنتجاو هلا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك ف انثعب دقلو »

 « ۲ «« ةلالضلا هيلع تقح نم مهنمو هلا ىده

 « ۳ » « ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو »

 . لالضلا ىلع الو ىدهلا ىلع ةدحاو ةمأ مهلك رشبلا سيلف

 مهتلدأ ف رظننلف .. هيحوب الو هلسرب الو هتلاب نونمؤيال نييعويشلا نكلو
 ! « ةيعوضوملا ةيملعلا »

 نم ادحاو انول سرامت نارمعلا نع ةلزعنملا ةرخأتملا لئابقلا لك اندجو ول
 ف ةيرشبلا هيلع تناك ىذلا لاحلا وه اذه ناك امبر هنإ انلقل ةيسنجلا ةيعاشملا

 فارحنالاو ذوذشلا نأل . ىنيقي رمأ اذه نأب كلذ عم مطقن ملو  اهدهع لوأ

 ليج ىأ ف هدوجو لدي الو ‹ ةيخيراتلا مهتريسم ءانثأ ف سانلا ىلع امئاد ارطي

 . ةقباس لايجأ ف ادوجوم ناک هنآ ىلع

 ١ ١ ةرقبلا ةرونس | ۲۸ - ٣۹ [

 ١ ١ لحنلا ةروس ] ۳١ [  » ۲رطاف ةروس ] ١ [
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 اهدوجو نإ لوقن لهف ؟ ةقوبسم ريغ طول موق نم ةذاشلا ةشحافلا عقت ملا

 ليبس ىلع تدجوو ةيرشبلا لوأ ذنم تدجو اهنا ىلع ليلد طول موق ف اهيشفتو
 !* لومشلا

 ةشاش اهلقنتو حرسملا ىلع ةلماك ةيسنجلا ةيلمعلا اهيف سرامت ىتلا تايليثمتلا

 نأو ؛ ةيرشبلا لوصأا نم لصا ىرعلا نأب كلذ ىلع ءانب مكحف « نويزفلتلا
 .. هلك اهخيرات ف ةيرشبلا هتسرام ىذلا لصألا ىه سنجلل ةينلعلا ةسرامملا

 ريسفتل ةيملع تايرظن هيلع ينبت ايعوضوم « ايملع » الالدتسا اذه نوكيأ

 !؟ ىرشبلا كولسلا

 لدت ال١ ضرألا عاقب فلتخم ف اهيلع رثع ىتلا ةرخأتملا لئابقلا ةصق كلذك

 ةيرشبلا هيلع تناك ىذلا لصاألا وه اذه نأ ىلع ةيسنجلا ةيعويشلل اهتسرامم

 نا عقاولا ناك اذإ لاب امف « ةيعويشلا كلت سرامت اهلك تناك ولو  اهتوادب ف
 تناك اذإ لاب امو ؟ اهسراميال اهضعبو ةيعويشلا سرامي ىذلا وه طقف اهضعب

 ةيسنجلا ةيعويشلا نأب معزلاو « ليلدلا فاستعا ىلإ نويعويشلا أجل امنإ
 هذهل نوجوري مهرمأ ادبم ف اوناك مهنأل « ىلوألا ةيرشبلا ىف ةمئاق تناك

 ةايحلا ةدعاق اهولعجي نأ نوديريو  مهتاقيبطتو مهتايرظن ف ةيعويشلا

 ببس ىأل ىسنجلا نامرحلا ىناعي ىذلا بابشلا نم « نئابزلل » ابيغرت ١ مهدنع
 مهدض ةياعدلا ف لغتسي رمألا اذه نأ دعب اميف اوأر املف ! بابسألا نم

 ف ايرهوج اليدعت اولدعي مل اوناك نإو ةيرظنلا اولدعف«اوداع مهنم ريفنتلاو
 ةمئاق ةبسنجلا ةيعويشلا نأب- ةجحلا مهيطعي كلذ امنأك- اوجتحاو  قيبطتلا
 هردصأ ىذلا ىعويشلا نايبلا لوقي ! ىلامسارلا ممتجملا ف عساو قاطن ىلع

 : زلجنإو سكرام

 امئاد تناك ابيرقت ىهف ءاسنلا ةعاشإ لاخدإ ىلإ ةجاح نييعويشلاب تسيل »

 نييراتلوربلا ءاسن مهفرصت تحت نوكت نأب نييزاوجربلا يفتكي الو . ةدوجوم
 مهضعب ءاوغإ ق ةصاخ ةذل نودجي لب - ىمسرلا ءاغبلا ادع اذه - مهتانبو
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 ءاسنلا ةعاشإ ىوس معقاولاو ةقيقحلا ف ىزاوجربلا جاوزلا سيل »

 « تاجوزتملا

 ىلامسأرلا عمتجملا ىف ةيسنجلا ةيعويشلا دوجوف ! لطاب هب داري قح وهو

 نمل ةجح سيل اهدوجو نكلو . ةعقاو ةقيقح ههيجوت ىلع دوهيلا فرشا ىذلا

 ‹ ىلامسارلا ماظتلا ىلع « نيرئاثلا » نم ناك اذإ ةصاخو « رمتست نا اهل ديري

 نأ الإ ! داسفلا نم هيلع ىوطني ام اولدعي نأ - ةيومدلا ةروثلاب - نوديري نيذلا

 كلتو - هجيورتو هيلع ءاقبإلا داري . تاذلاب ابولطم داسفلا نم نوللا اذه نوكي

 ديناسأ اهنكلو ! ديئاسألا هل ماقتو ةلدألا هل فستعت ذئدنعف - ةقيقحلا ىه
 . ىملعلا صيحمتلل تبثثال ةلطاب

 ىلوألا ةيعويشلا اهب نوفصي ىتلا ةيكئالملا ةايحلاو ةلماكلا ةاواسملا اماو

 . ليلدلا هزوعي كلذك رمأف

 هرومأ لك ف زيمتم صخش - لقألا ىلع - ةليبقلا خيش نأ فورعملاف

 دبال ذإءىلوألا ةلهولل هتليبق دارفأ نع هزيمي ىذلا هسبلم كلذ ف امب . هعاضوأو

 وه هنأ ديعبلاو بيرقلا اهنم فرعيء«هسار ىلع اهعضي ةدئاز ةشيرب ولو زيمتي نأ

 اهنكلو ؛ زمر درجم ةشيرلاو . مارتحالاو ريقوتلا ضورف هل حدقت ىذلا سيئرلا

 ناك ءاو و . اهدارفأ ةيقبو ةليبقلا خيش نيب ىدملا عساو ىقيقح زييمت ىلإ نمرت
 وأ « نسلا وأ  رظنلا دعبو ةكنحلاو ةربخلا وأ ةيدسجلا ةوقلا ىلع امئاق زييمتلا

 ةناكمب امئاد عتمتي ةليبقلا خيش ناف « برحلا ف ءالبلا نسحو ةعاجشلا
 ! ءاسنلا نم ربكأ ددعب كلذك عتمتي ام ابلاغو ١ ةدرفتم

 ف ناعجشلا وأ ديصلا ىف نيرهاملا وأ ‹ ةليبقلا نم ءايوقألا نابشلا نإ مث

 مهل نوكتو ٠ مهبهاوم مكحب ىأ « عقاولا رمألا مكحب اوزيمتي نأ دبال برحلا
 ‹ ءاشي ام تازايتمالا نم مهحنمي نأ هقح نمو « ةصاخ ةلزنم ةليبقلا خيش دنع

 ! عاطم هرمأو ١ رمأ هتدارإف

 مدع درجمل ةيئادبلا ةايحلا كلت ف قراوف الو تازايتما دجوتال هنأب معزلاو

 ىتلا اهتاذ لئابقلا لاوحأ نم دوهشملا عقاولا هبذكي معز ةيدرف ةيكلم دوجو
 ‹ نوديري نيح ىفسعتلا ليلدلا نوذخأب اذاملف ! مهتلدآ اهنم نودمتسي

 لدتسن اسنإ ؟ مهمعازمو مهئاوهأل افلاخم نوكي نيح حضاولا ليلدلا نوكرتيو
 ةاواسملا نأ ىلع - اهنم ةلدالا دادمتسا اندرا اذإ - لئابقلا هذه لاوحا نم

 ساىنلا نيب زيامتلا وه لصألا ناو«ةيرشبلا ةايحلا لوصأ نم الصأ تسيل
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 - ةحيحص تاببسم ىلع امئاق یآ - ال داع ازیامت ناک ءاوس ‹ مهبهاوم فالتخاب

 ناك وأ - ىنابرلا ىدهلاب ةيدتهملا ىا - ةميقتسملا تاعمتجملا ف ثدحي امك

 . ءانثتسا الب اهلك ةيلهاجلا تاعمتجملا ف ثدحي امك املاظ ازيامت

 قيفحت نوديري مهنأل ةيضقلا هذه ف حضاولا ليلدلا راكنإ ف نوفسعتب امنإ

 نم « نئابزلا ١ بيغرت وه لرألا ١ ةاواسملا ادبم نالعإب لقألا ىلع نيفده

 دارفا نم ةرثاكلا ةرثكلا مهو - مهتاعمتجم ف مهرمأ ىلع نيبولفغملا نيروهقملا

 نوقبطيس مهنآ مهل اومعزف . اهوقنتعيو ةيعويشلا ىلع اولبقيل _ بعشلا

 ىه ةاواسملا نب معزلا اذه اودنسو : ىعويشلا مهعمتجم ىف ةلماكلا ةاواسلملا

 ! ةرخآلا وا ىلوألا ةيعويشلا ءاوس ‹ ةيعويشلا ف ىعيبطلا نأشلا

 ةيكلملا عزن ىلإ نوعسي اوناك - مهططخم ىف رمأل - مهنأ ىناثلا فدهلاو

 لك ف ةقلطملا ةاواسملا وه ةيرشبلا ف لصألا نأ سانلل اومعزفءاعيمج ةيدرفلا

 ةيكلملا نوغلبس مهنأو . ةيدرفلا ةيكلملا وه ةاواسملا دسفأ يذلا نأو«ء یش

 « ١ ». ديدجلا ىكئالملا مهعمتجم ىف ةاراسملا قيقحتل ةيدرفلا

 دوجول ىسملع دنس كانه سيلف ةيفخلا وأ ةرهاظلا مهفادهأ تناك اياو

 ةروسحلاب ةيعويستلا كلت دوجو ضرف ىلع « ىلوألا ةيعويشلا ف ةقلطملا ةاواسملا

 ! اهنوفصي ىتلا

 ىلع دنسب اهل اوتاي ملف ىلوألا ةيعويشلا كلت ف ةيكئالملا ةروسحلا اماو
 . قالطإلا

 ! لبلد اهيلع موقي ال ىوعد ةشقانم ىلإ ةجاح نم انب امو

 بابش نيب تاسفانم عقت مل هنا - اوعاطتسا نإ - اوتبٹي نا مهيلع امنإ

 ىلع بترتي امو هليبقلا خيش دنع ةصاخلا ةلزنم لاب ةوظحلا ىلع ةدحاولا ةليبقلا

 انايحأ لاتقلا ىلإ ىدؤت تارجاشمو تاسفانم معقت مل هنأو . تازایتما نم كلذ

 لمجأ اهيلع نيلتاقتملا رظن ف اهنأل ةنيعم ةأرما « كالتما » ىلع ةليبقلا بابش نيب

 . ءاسسشلا نم اهربغ نم

 ‹ ضعبو لئابقلا ضعب نيب عقت نكت مل بورحلا نأ اريخاأ اوتبثي نأ مهيلع مث

 هكئالملا شيعي امك ةبحملاو مالسسلاو ءاخإلا نم ةلاح ف شيعت تناك اهنأو

 ! راهطألا'

 اع اوعجارتم ةلماكلا ةاواسملا قيقحن ع اوزجع مهنإ ةيعويشلل ىعقاولا قينطتلا ةشقابم دنع ىربس « ١ ١

 ' دعب ىعويشلا قيبطتلا ىلإ اواصي ملو ةيكارتشالا ةلحرم ف اولاز ام مهنأب مهعحارت اوللعو
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 اكو ‹ خيراتلا اهاور اك لئابقلا لاوحأ نإ لوقن نحنف - هوتبتي نلو - كلذ اوتي مل نإف

 مادلا عزانتلاو مثادلا سفانتلا ةايح ىه نييضاملا نينرقلا ىف ةفشتكملا لئابقلا ىن ترهظ

 !؟ لاخلا نم ةروص مسرنو عقاولا ةلالد كرتن اذاف .. عارصلاو

 هيكلملا اوزكريو اعيمج ةيدرفلا ةيكلملا اوعزني نأ - انفلسأ امك - اودارا امنإ

 بناصملا نأ سانلل اومعزف . رمألا عقاو ىف اهيلع مه نورطيسي ىتلا ةلودلا دي ف
 . ىكتالملا عباطلا تاذ ىلوألا ةيعويشلا لاوز دعب ةيدرفلا ةيكلملا نم تأشن اهلك

 ف اعيمج ةيدرفلا ةيكلملا عزنب ةدوقفملا اهتيكئالم ىلإ ةيرشبلاب نودئاع مهناو

 ىلع نيدقاحلا . كلملا نم نيمورحملا ١ نئابزلل » ابيغرت كلذو ! ةيناثلا ةيعويشلا
 اوقنتعي ىتح - ةيلامسارلاو ةيعاطقإلا تاعمتجملا ف سانلا ةيرثكا مهو- كالملا

 ' ضرألا ف ناكم لك ف ادنسو اهل اددم اونوكيو « اهورزاؤيو ةيعويشلا

 : ةيدرفلا ةنكللا 4

 ف اهعضوو ةيدرفلا ةيكلملا ةيضق ىلإ ةراشإ نم رثكأ فلس اميف انرشأ
 ءاوس اهنيمها ةدشل اصاخ اثيدح اهل اندرفا كلذ ممو . خيراتلل ىداملا ريسفتلا

 . ىعويشلا قيبطتلا ف وأ ىداملا روصتلا ىف

 لك بيس ىه ةهيدرفلا ةيكلملا نأ خيراتلل ىداملا ريسفتلا باحصأ ىري

 نأ ىلإ ىلوألا ةيعويشلا ةلحرم نم اهجورخ ذنم ةيرشبلاب تلح ىتلا رورشلا

 . اهنع ةئشانلا رورشلا اهعم ىغلتو اهيغلتف ةيناثلا ةيعويشلا دوعت

 مضي هنإف مكحي نيحو . مكحي ىذلا وه كلمي ىذلا نأ نم رشلا اشنيو
 . تاقبطلا ةيقب باسح ىلع هتقبط علاصمو هحلاصم مدخت ىتلا تاعيرشتلا

 ةيرشبلا سفنلا ف ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا ةيكلملا نأ كلذك نويداملا ىريو

 رسمأ ىه امنإ . ةيدرف ةيكلم اهيف نكت مل ىتلا ىلوألا ةيعويشلا ةرتف ليلدب
 ىدآ ثيح ٠ ةعارزلا ( تملعتوأ ) تفشتكا نا دعب ةيرشبلا هتبستكا ١ بستكم

 قرلا ىتلحرم ف ةيرشبلا لوخدو ىلرألا ةيعويشلا ةرتف ءاهتنا ىلإ كلذ

 ةيلامسأر ةيعانص ةيكلم ىلإ ةيعارز ةيكلم نم ةيكلملا تلوحت ال مث . عاطقالاو
 . ةيلامسارلا ةلحرم ةيرستبلا تلخد

 نيب اميف هلك ةيرشبلا خيرات هيلع رودي ىذلا ىقبطلا عارصلا نآ نوريو

 . اهب قلعتمو ةيدرفلا ةيكلملا ىلع هلك مئاق ةريخألا ةيعويشلاو ىلوألا ةيعويشلا
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 ةيكلملا ةلازإ ىأ هب قلعتملا ببسلا ةلازإب الإ ضرألا نم لوزيال عارصلا اذه نأو

 . اهروص عيمج ف ةيدرفلا

j lê 

 نكلو ٠ كش الو عيحص خيراتلل ى داملا ريسفتلا باحصأ هاري ىذلا اذه ضعب

 نإف كلذ نع الضفو . قلطملا ميمعتلا ىلإ هادعتت ال ددحم قاطن ف ةمئاق هتحص

 اهلوح ةدراولا قئاقحلا نم ريثكب رثكا ةيدرفلا ةيكلملا لوح ماهوألاو تاطلاغملا

 عيمج اق ةحصلا ةقلطم تسيلو نعم قاطن ف ةددحم ةريخألا هذه نوك عم

 . تالاحلا

 حلاصو هحلاصل ع رشي مكحي نيح ه.وكو . مكحي ىذلا وه كلمي ىذلا نوكف
 قاطت ف نكلو  ةلماك ةحص حيحص اذه .. تاقبطلا ةيقب باسح ىلع هتقبط

 . هللا ةعيرشب مكحت الو رشبلا مئارشب مكحت ىتلا اهدحو تايلهاجلا

 دوجو نكلو ! ىرشبلا خيراتلا نم ربكألا مسقلا لتحت تايلهاجلا نأ ةقيقحو

 . ةيعوضرم ةقيقح رتبلا عئارش نم الدب هتلا ةعيرش هيف مكحت ىناميإ ماظن
 ىداملا رسفتلا اهعضي ىتلا ةماعلا ةدعاقلا نم هءانثتسا ىضتقت ةيملعلا ةنامألاو

 ناك ام هيلإ راشاو ءانتتسالا اذه عضو خيراتلل ىداملا رسفتلا نأ ولو . خيراتلل

 ف تاضارتعا هيلع انل تناك نإو ) تاذلاب ةطقنلا هذه ف ضارتعا هيلع انل

 ( دعب اميف رخآلا اهضعب ىلإ ريشنو اهنيح ف اهضعب ىلإ انرشأ ىرخأا عضاوم

 ىلإ امئاد سانلا هيف مسقني«مللخلا ديدش ملاظ غيرات لعفلاب تايلهاجلا خيراتف

 الو ايش نوکلمیال دیبعو ‹ نوعرشیو نومكحيو نوكلمي ةداس ٠ ديبعو ةداس

 مهيلع اهيقلي ىتلا ءابعألا مهقتاع ىلع عقت امنإ ٠ نوعرشي الو نومكحي
 . نومكاحلا

 نيذلاو اوربكتسا نيذلا ىلإ وأ ) ديبعو ةداس ىلإ عمتجملا ماسقناو

 ؛ ةيدرفلا ةيكلملا هيضقب لعفلاب لصتي ( ميركلا نأرقلا ف ءاج اسك اوفمعضتسا

 وه ةماع ةفصب ىداصتقالاو ى داملا قاطتلا ف وآ  ةيضقلا هذه ل درصح نكلو

 اهيلع زكري ىتلا ةيعرفلا ةقيقحلا كلت اهنع ًاشنت ىتلا ةيلصألا ةقيقحلل بحح
 . خيراتلل ى داملا رسمتلا

 اهب نونمؤي الو(قالطإلا ىلع اهركذ نويداملا حيال ىتلا ةيلصألا هقيقحلا'
 ىلع هل ىغبني امو هلإلا ةيضق ةيدونعلا ةيصقو ةيهولالا ةيضق ىه . للدك

 ةفلاخم ىلع بترتي ام مت . مهقلاخو مههلإ هاجت مهيلع ىغبني امو دابعلاو  هدابع
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 . ةيرشبلا ةايح ىف لاخ نم تايضتقلا هذه

 داقتعالا لمشي ىذلا ةدابعال لماشلا ىنعملاب) هودبعي نأ هدابع ىلع هللإ قح نم نإ

 مدعو « هنع ینو هب رم ايف هتعاطو « هدحو هيلإ ةيدبعتلا رئاعشلا هيجوتو « هتينادحوب

 مههإ هنأ ىضتقب كلذو (هتعيرش ريغ ةعيرش ىلإ مهتايح رومأ نم رمأ ىأ ىف ماكتحالا
 . )١« «رمالاو قالا هل الأ» : مهقلاخو

 نأ الإ رمألا بحاص نوكي نأ دحأل قح الو . رمألا بحاص وهف قلاخلا وه هنأ امف

 یف رافکلا عم هلک راوحاو لدحلا رودب كلذلو . هللا عم اقلاخ نوكي وأ « قلاا وه نوکی

 نم مهعي رشت نوعيطت نيذلا كئلوأ له : دحاو روح ىلع هللا ريغ ةدابع ةيضق نأشب نآرقلا

 ی كرش مهالو « نيقلاح اونوكي مل نإف ؟ قالا ىف كرش مم مأ ؟ نوقلانلا مه هللا نود
 . هللا نود نم وأ هللا عم اومرحموأ اواحم نأ ممم سيلف « قاخلا

 ءايلوأ هنود نم متذختفأ : لق . هللا : لق ؟ ضرألاو تاوامسلا بر نم : ق»

 تالظلا ىوتست له مأريصبلاو ىمعألا ىوتسي له : لق ؟ ارض الو اعفن مهسفنأل نوكامب ال
 وهو ءیش لک قلاح هللا لق ۲ مہیلع قالا هباشتف هقلخک اوقاح ءاکرش هلل اواعج مأ ؟ رونلاو

 « ١ «راهقلا دحاولا

 مه مأ ضرألا نم اوقلح اذام ىنورأ ؟ هللا نود نم نوعدت نيذلا مك ءاكرش ميأرأ لق »
 الإ اضعب مهضعب نوملاظلا عي نإ لب ؟ هنم ةنيب ىلع مهف اباتك مهانيتأ مأ تاوامسلا ىف كرش

 «۳» ارورغ

 هللا ىلإ هجوتلا ىنعمب وأ ١ طقف داقتعالا ىنعمب ةدابعلا رمأ ف كلذ نكي ملو

 ٠ تلا لزنأ ام عابتا ىذعمب ةدابعلا رمأ ف كلذك ناك امنإ . طقف دبعتلا رثاعشب

 ١ ؟ تلا هب نذأي ملام نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ ۰» ٤ « .

 ام اليلق  ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنآ ام اوعبتا ١
 . ۰ ۵ »۰ نورکذت

 هيلع دا للص هلا لوسر ىلع ( اینارصن ناکو ) متاح نب یدع لخد نیحو

 مهرابحأ اوذختا ٠ ١ ملسو هيلع هلا یلص هتلا لوسر الت همالسا نلعیل ملسو

 ١ فارعألا ةروس °47]

 ٠۲١ دعرلا ةروس ]١١[

 [ ٤١ ] رطاف ةروس «۳)»

 ٤١ « ىروشلا ةروس ]۲١[

 ٠٠١ فارعألا ةروس ]۲[
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 ادحاو اهلإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هلا نود نم ابابرا مهنابهرو

 تلا لوسر لاق ' مهودبع ام هتلا لوسراي : لاقف نابهرلاو رابحألا ةدابعب صاخلا

 لالحلا مهيلع اومرحو ٠ هولحآف مارحلا مهل اولحي ملأ ملسو هيلع هلا یلص

 ! مهايإ مهتدابع كلتف : لاق ! ىلب لاق “ هومرحف

 « مهتيدوبع ىضتقم ىلع نوجرخي مهنإف تلا ةدابع ىلع سانلا حرخي نيحو
 . ةرخآلا ىف ًاميحجو ايندلا ىف ًالابخ جورخلا كلذ ًءازج مهبيصيف

 نوكلمي ةداسلا : ديبعلاو ةداسلا ىقيرف ىلإ عمتجملا ماسقنا وه ايندلا لابخو

 ىلع مهسفنأ حلاصل مهتاعيرشت نوكتف«مهسفنأ دنع نم نوعرشيو نومكحيو

 رشبملاديبع اوحبصأف هللا ريغل ةيدوبعلاب اوضر نيذلا - ديبعلاو . ديبعلا باسح
 . نامرحلا مهيلع عقيو ملظلا مهيلع عقيو فيلاكتلا مهيلع عقت - مهلتم

 .. كلذك اهتعيبطب اهنأل ال .. ةيلهاجلا ىف الابو ةيدرفلا ةيكلملا نوكت مث نمو

 ابابرأ مهسفنأ لعج ىف ةداسلل نكمت ىتلا ملظلا ةادا ذئدنع حبصت اهنأل اهنكلو
 . ديبعلل

 مهتفقلتف هل ةيدوبعلا اوضفر دق ةيلهاجلا ف امهالك ديبعلاو ةداسلاو

 عتمتسيف ايندلا ف امأ . رارقلا سئبو منهج ةرخآلا ف مهؤازجو : نيطايشلا
 : ناويحلا عاتم ةداسلا

 ىوشثم رانلاو « ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي اورفك نيذلاو »
 « ۲ ۰ مهل

 اولكن مهنأل ةرخآلا ف ءازجلا تاذ مهلف - نوكلمي ال نيذلا ىأ - ديبعلا اما
 سؤسلا ايندلا ف مهل هتاذ تقولا فو ٠ ديبعلا ةدابعب اوضرو هلا ةدابع نع

 نم بابرألا كئلوأل مهسفنأ دابعتساب مهاضر ءازج هنوعرجتي ملظلاو ءاقشلاو
 . هللا نود

 نوضفريو ‹ كيرش الب هدحو هنودبعيف  هتلا رمأ ىلع سانلا ميقتسي نيح اما

 ريغل دبعتلا رئاعشب هجوتلا نوضفري ىأ ٠ هتلا نود نم وأ هلا عم دحأل ةيدوبعلا

 نيمئاق نونوكي ذئدنعف « هتلا ريغ دحأ دنع نم عيرشتلا اوقلتي نأ نوضفريو . تلا

 ١ ١ .« ةبوتلا ةروس | ٣١ [

 [ ١١ ] دمحم ةروس . ۲
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 ايندلا ف مهتايح ىف ةكرب كلذ ءازج مهبيصيف ٠ قحلا هل مهتيدوبع ىضتقمب
 . ةرخآلا ف هللا نم اناوضرو

 ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لها نأ ولو «

 « ١ »« ضرألاو

 تانج مهانلخدألو مهتاتيس مهنع انرفكل اوقتاو اونمأ باتكلا لهأ نأ ولو »

 نم اولکال مهبر نم مهيلع لزنا امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو . ميعنلا

 . « ۲ »۰ مهلجرأ تحت نمو مهقوف

 بابرألل اديبع اونوكي نأ نم مهتاجن ايندلا ف مهبيصت ىتلا تاكربلا نمو

 ءالعتسالا نم اهنودمتسب ىتلا ةيقيقحلا ةزعلاب مهروعشو ١ ضرألا ف ةفئازلا

 هسفن نم لعجي نأ دحأل نوحمسي الوءضرألا ةاغطل مهسوفن لذت الف  ناميإلاب

 مهنم ربكأ وه نمم ةوقلاو ةزعلا نودمتسي مهنأل  هتلا لزنأ ام ريغب عرشي ابر

 . ربکآ هتلا ... یلعأو

 تاريخ نم ةنمؤملا ضرألا ىلع هللا هغبسي ىذلا ءاخرلا كلذك تاكربلا نمو
 متمتسي الف ٠ اهنيب اميف ةنمؤملا ةمألا لفاكت نمو « مهيلع اهضيفي ىتلا ءامسلا

 . نامرحلا يف قيرف لظيو هدحو تاريخلاب قيرف

 ف اهبحاصي ىذلا رتلاو مللثلا اهعم دجويالو ةيدرفلا ةيكلملا دجوت ذئدنعو
 اهغوصي هدنع نم تاعيرشت معضيال ىآ ! مكحيال انه كلمب ىذلا نأل . ةيلساجلا

 .ء ح١ لحي ىذلا وه ٠ هتل ةيمكاحلا نوكت امنإ .. نيرخآلا باسح.لع هتحلصمل

 ىتلاو ٠ ءاوس موكحملاو مكاحلا اهل عضخي ىتلا تاعيرشتلا مضي ىذلا وهو

 ادحأ ىباحيال ىذلا عيمجلا بر دنع نم ةلزنم اهنأل'ىقيقحلا لدعلا اهيف رفوتي
 . دحأ باسح ىلع رتبلا نم

 نمو ٠ هلا لزنأ امل قيبلحتلا ءوس نم ىنابرلا جهنملا لظ ف ملاظملا عقت دقو

 ام ريغب اياضقلا ضعب ف مهمكحو . هلل مهنايصع نم ثدحي ىذلا ماكحلا روج
 . هلا لزنأ اس فلاخت مهسفنا دنع نم تاعيرشت نوعضي ال اوناک نإ و « هتلا لزنآ

 احيرص ارفك كلذب اورفكل الإوءسانلا هب نومزلي اعيرشت مهتافلاخم نولعجي الو
 ملظلا مجح نأ : لوألا : نيماه نيرمأ ظظحلن ذئدنعو . مالسالا ةلم نم اوجرخو

 «N ٠ فارعالا ةروس ] ١١ [

 « ١ « 1د | ةدناملا ةرومس ١١ |
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 ال ىتلا تايلهاجلا ف مقي ىذلا ملظلا نم ربتكب لقا ةمألا عومجم ىلع عقي ىذلا

 نم هعنمو ملظلا اذه فكب ةبلاطم ةمألا نا . ىناثلاو ١ هلا لزنا امب مكحت

 نم ام » مهسفتا قح لل نومثأ مهنا امك . هتلا قح ف نومثآ مهف الا و ںارمتسالا

 نودنقیو هتنسب نوذخاأي باحصاو نويراوح هل نأک الإ یلبق ةما ف ہلا هثعب یبن

 ال ام نولعفيو نولعفي ال ام نولوقي فولخ كلذ دعب نم فلخت هنإ مت «هرمآب

 نمو«نمؤم وهف هناسلٻ مهدهاج نمو . نموم وهف هديب مهدهاج نمف نورمؤي

 « ٠ » ١ لدرخ ةبح ناميإلا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج

 اهرتب وه جالعلا نوكيف « امتاذ ىف ةيدرفلا ةبكلملا نم مجدي ال رشلا نأ انل ىدبتي اذكهو

 ٠ وه جالعلا نوكيف <« هللا لزنأ اب مكحت ال ىتلا ةيلهاجلا ةعيبط نم مجني اإ « اهتبنم نم
 هللا اهعرش ىلا ةيدرفلا ةيكللا قبت ذثدنعو < هللا ةعيرش کتو ةياهاحجلا ىلع ءاضقلا

 طب اوضلاو دودحلابو « هللا هعرش ىذلا وحنلا ىلع يقبت . هللا اهماخ ىلا ةرطفلل بيجتستل

 ! هللا همرح ىذلا مظلا ًاشني الو .. هللا اهزنأ ىلا
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 ةيكلملا ءاغلإب الإ قالطالا ىلع حالصإ ال اولاقو « حالصالل باب لك نويداملا لفقأ دقو

 مهدهعك « ايملع» - اودر ةرطفلل داضم كلذ نإ مه لبق ااف <« هيف ةداوه ال اتاب ءاغلإ ةيدرفلا

 اولاقو ‹ ةبستكم ىه الو « ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا ةيكلملا نإ الوأ اولاقف - ىش لك ى
 ىداملا عضولا نم اساكعنا فقاوملاو راكفألاو رعاشمل ا أشنت امنإ «ةرطف ر دجوت ال هنإ : ايناث

 ! قالطإالا ىلع تباث اہم یش الو « هل اعبتو

 لوألا نال ٠ ىناثلاو لوألا لرقلا نيب ىنمضلا صقانتلا نع رظنلا فرصبو

 ةيكلملا فن نإو ةيرشبلا سفنلا ف ةيرطف تاعزن دوجوب فارتعالا نمضتي

 فرصب .. قالطإلا ىلع ةيرطف تاعزن دوجو ىفنب ىناتلاو . اهنيب نم ةيدرفلا

 ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا ةيكلملا نأب مهءاعدا نإ لوقن ضقاىتلا اده نع رطنلا

 u ىملعلا رغ n ليلدلا كلذ الإ ٠ دحاو یملع لیلد هيلع سیل ءاع دا درجم وش

 اوحار مث ةدكؤم ةقيقح اهنأك اهوضرتفا ىتلا . ىلوألا ةيعويشلا دوجو وهو

 عزن ىف ءاوس؛تاقيبطتلاو تاروصتلا نم مهجازم دواري ام لك اهنم نوطبنتسي

VYماس هحرحخأ  



 نم كلذ ريغ ف وأ ةرسألا تيتفتو ةيسنجلا ىضوملا ةحابإ ف وأ ةيدرفلا ةيكلملا
 . تالاحملا

 ىنيقي ليلد دجوي ال هنآ الوآ انيارو : لبق نم ةيعويشلا كلت انشقان دفلو

 ىذلا ردصملا ىلع ةقبطنم اهلك تسيل ةموعزملا اهفاصوأ نا ايناث انيآرو  اهيلع
 دوهعلا ف اهيلع رثع ىتلا ةلزعنملا لئابقلا وهو«مهتاضارتفا لك هنم اودمتسا

 . خيراتلا تالجس نم ةميدقلا لئابقلا لاوحأ نع مولعم وه ام ىلع الو . ةريخألا

 ةيكلم دوجو مدحب قلعتي اميف ةحصلا لك حيحص هنولوقي ام نأ ضرتفن انكلو
 امف  ةيرشبلا ةوادب ف تناك ىتلا ىلوألا لئابقلا ىدل نكسملاو لكأملا ف ةيدرف

 ؟ عضولا اذه نم اهطابنتسا نكمي ىتلا « ةينيقيلا » ةلالدلا

 ةعزن تسيل ةيدرفلا ةيكللا نآ انيقي كلذ نم طبنتسن نأ عيطتسن ال اننإ
 فاشتكا درجمب هنإ نولوقي مهسفنأ مهف ! اهتاذ مهلاوقا نم كلذو ! ةيرطف

 !؛ ترهظ فيكف ! ةيدرفلا ةيكلملا ترهظ ةعارزلا

 دنع نم - اهتاذب ةيدرفلا ةيكلملا تأشنآ ىتلا ىه ةعارزلا ناب لوقلا نإ

 ىملعلا ثحبلل تبثي ال ىبغ جذاس لوق وه- ةيرشبلا سفنلا نم عفا دب ال اهسفن
 . ءانتتسا الب مهبتک لک ف هوددر ولو

 لبق نم ةدوجوم تناك ضرألا نإ لوقن نا ىملعلا ثحبلا بساني ىذلا امنإ
 نم ققحتت ةدئاف كانه نكت مل هنأل سانلا دنع كلمملا ةساح رثتست مل اهنكلو

 ف لبق نم ةدوجوم تناك ىتلا ةساحلا تكرحت ةدئافلا روهظ درجمبو . اهكالتما

 . لمعلل تكرحتو تطشنف ١ نومك ةلاح

 . ةرم نم رثكآ خغيراتلا ف اذه رركت دقو

 كلملا ةساح رثتست مل اهنكلو « ةدوجوم تناك اهساننتسا لبق تاناويحلاف

 نكمأ نآ درجمد نكلو . ةروصلا لات ىلع ىهو اهكالتما زم ققحتت ةدناف ال هنأل

 الوأ ةيلبق ةيكلم اهكالتما ىلإ سانلا ىعس . اهنم ةدئافلا ترهظو . اهسانتتسا

 نع ىتاذلا هدوجوب لقتساو درفلا ةيصخش تمن نيح كلذ دعب ةيدرف ةيكلم مث

 ىلإ رمألا مجري امنإ ' قالطإلا ىلع رمألا اذه ف لخد ةعارزلل نكي ملو . ةليبقلا

 « اهدوجو مدع وأ كلمتلا نم ةدئاغلا دوجو وه : لوألا لصألا نيريىك نيلصأ

 درف وه لهو . درفلا هيلع نوكي ىذلا ىعامتجالا ومنلا ةجرد وه ىناثلا لصألاو
 ةليبقلا نوكت ةليبق ف ادرف نوكي نيحف . ةليبقلا نم ربكآ عمجت ىف درف ما ةليبق ف
 سرامي ىتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا « ةدحولا » ىه
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 . اهعومجم فف ةليبقلل نوكت نكلو درفلل ةيكلملا نوكت الف دوجو اهلالخ نم درفلا

 . اهمكحت ىتلا ىه ةيلهاجلا تناك اذإ ةيكلملا ىلع اهنيب اميف لئابقلا رحانتت مث

 ىلإءازورب رثكأ ىدرفلا هدوجو نوكي ةليبقلا نم ربكأ عمجت ف ادرف نوكي نيحو

 رحانتي مث  اهعاضوأ زربأ ف ةيدرفلا هتيتاذ نوكتف ةمأ ف ادره حبصي نآ

 ةيلهاجلا تناك اذإ - ىقبطلا مهدوجو وأ ىدرفلا مهدوجو لالخ نم - دارهألا
 . مهمكحت ىتلا ىه

 اينيقي اليلد تسيل اهدوجو ضرف ىلع - ىلوألا ةيعويشلا نإ لوقن كلذ ىلعو

 طاشن دوجو مدع ىلع طقف ليلد ئه امنإ . كلمتلل ةيرطف ةعزن دوجو حدع ىلع

 زفاوح دوجو درجمب لعفلاب تطشن اهنأل ١ ةرتفلا كلت ف ةعزنلا هذهل رهاظ

 . اهرشتست

 نأ كشوت ادج ةيلاع ةجرد ىلإ بذهت نأ نكمي ةعزنلا هذه نا اينات لوقنو

 مهلعج ىتح راصنألاب ىمالسإلا بيذهتلا عنص امك ةيعامج ةعزن ىلإ اهلوحت

 ام لك مهعم نومستقيو ٠ ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنآ ىلع نيرجاهملا نورثؤي

 . مهيف هلا لاق ىتح ٠ ايندلا ةايحلا عاتم نم نوكلمي

 الو « مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوعوبت نيذلاو «

 مهب ناك ولو مهسفنا ىلع نورثؤيو « اوتوآ امم ةجاح مهرودسص ف نودجي

 « ^ »« نوحلفملا مه كئلوأف اسفن حش قوی مو ةصاصخ

 لبنآ ىلإ اهعفري امىإءاهساسأ نم ةيرطفلا ةعزنلا ىعلب ال بيذهتلا اذه نكلو
 سوغلا بذه ىذلا .. نيدلا اذه لزنم هللا ناك ولو اهلصأ لع ءاقبإلا عم اهروص

 اهئاقبإ نم الدب اهءاغلإ نأ - ىلاعتو هناحبس - ملعيءميفرلا دحلا اذه ىلإ

 دجن اتكلو . اهءاغلإ هناحبس ع رشل<هتعيبطل بسنآ وآءناسنإالل عفنآ اهيذهتو

 طقف اهنكلو ١ ناسنإلا ةرطف ىف اهدوجو دكت اهلك صوصنلاو اهلك تاعيرشتلا

 نم جذومن اذهو . بيدهتلا قافآ نم رتبلا كلمي ام ىصقأ ىلإ اهبيدهت ىلع لمعت

 . ىماستلا ىلإ تقولا تاذ ف ةوعدلاو تابثإلا ىوحت ىتلا صوصنلا
 بهذلا نم ةرطنقملا رطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز ٠

 هدنع هتلاو . ايندلا ةايحلا عاتم كلذ. ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليحلاو ةضفلاو

 ىرجت تانج مهبر دنع ارقتا نيذلل . مكلذ نم رخب مكنبنوا لق. باملا نسح
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 ريصب هتلاو  هتلا نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو ء اهيف نيدلاح راهنألا اهتحت نم
 ‹ رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف انمآ اذنإ انبر نولوقي نيدلا « دابعلاب

 . « ١ »ر « راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا

 اننإف « هركذ نم نوزئمشيو هلك ثيدحلا اذهب نونمؤيال نويداملا ناك اذإف

 ف ثدح امك الماك ارهق رهقت نأ نكمي ةيدرفلا ةيكلملا ةعزن نإ اريخأ مهل لوقن

 نائيش كلذ ىلع ليلدلاو ! اهتبنم نم اهليزي ال اضيأ اذه نكلو . ةيعويشلا لظ

 نأ نادكؤيو ؛ اهساسأ نم ةيرظنلا نامدهي هتاذ ىعويشلا قيبطتلا ف اثدح

 . ةيرشبلا سفنلا ف ةليصأ ةيرطف ةعزن ةيدرفلا ةيكلملا
 مراصلا ءاغلإلا ادبم نع - قيبطتلا ف - نييعويشلا عجارت وه لوألا ءىشلا

  ةيقيبطتلا مهتايح هب اوادب ىذلا « ةيدرفلا ةيكلملا عاونآ نم عون لكل تابلا
 ءادأ دعب - فاضإلا لمعلاب مهحامسو«ةيصخشلا ءايشألا كيلمت ىلإ مهءوجلو

 نأ نكمي فاضإ رجأ لباقم ف « لمعي نأ دارأ نمل - هيرابجإلا لمعلا ةدحو

 . مهتايح ىدم اهنوكلتمي ةيصخش ءايشأ هب ىرتشت

 لك مغر  رهاق دوجو تاذ ةيدرفلا ةيكللا ةعزن اودجو نييعويشلا نآ الولو
 طغض ىا تحت مجارتلا اذه اوعجارت ام ةلودلا هسرامت ىذلا ىسيلوبلا رهقلا

 رثؤي نأ نكمي « ةيرظنلا لوصأ نم ىرذج لصأ نع عجارت هنأل « طوغضلا نم

 ! ليوطلا ىدملا ىلع اهتاذ ةيرظنلا ف
 ةيعامجلا ةيكللا لظ ف لصاوتملا ىعارزلا جاتنإلا صقانت وه ىناثلا ءىشلاو

 ! لمعلا ىلإ زفاحلا فعضل ةجيتن

 ف ثدحي ملو هدحو ىعارزلا جاتنإلا ف كلذ ثدح اذاملو : لئاس لاسي دقو

 لئاسلا بيجنو ؟ « ماظنلا » لظ ىف اريبك امدقت مدقت ىذلا ىعامصلا جاتنالا

 مضخي نأ نكمب - ةثيدحلا ايجولونكتلا لظ ىف ةصاخو - ىعانصلا جاتنإلا ناب

 ةيلمع نأل . ةيهانتم ةقدب لمهملا لماعلا هيف ددحي نأ نكميو « ةمراصلا هباقرلل

 ‹ هب نوموقي نيذلا لامعلا ةعومجم ىلع اقيقد اعيزوت لمعلا عزوت اهتاذ جاتنإلا

 مطق نم ةعطق لك عم اهتاذب رركتت ةدودحم ةدحاو ةيلمعب مهنم لك موقي ثيحب
 نيح رصقملا لماعلا فرعي نأ جاتنإلا ةعجارم دنع - ةلوهسب - نكميف .. جاتنإلا

 « خلا ... ةنايخلاو بيرختلا ةمهتب « ةلجاع ةمكاحمل مدقي ذئدنعو . ربصقت عقي

 [ ١١ - ١١ ] نارمع لا دروس« ۰
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 ال الاكت ٠ داهشألا سوؤر ىلع اروف مكحلا هيف ذفنيو « مادعإلاب هيلع مكحي دقو

 جاتنإلا امآ . لامهإلاو سعاقتلاب هسفن هثدحت نمل اباهرإو . اهفلخ امو اهيدي نيب

 ةباقرلا ةدش تناك امهم ةروصلا هذهب هطبضو هتبقارم نكمي الف ىعارزلا
 ىتلا - ايسور تراص ىتح « ماع دعب اماع ةلغلا تصقانت كلذلو .. اهتمارصو

 لقح  ايناركوأ اهيلإ فيضأ ىتلاو « حمقلل ةردصملا لودلا نم لبق نم تناك

 اكيرمأ نم حمقلا دروتست هذه ايسور تراص - ابوروأ ف بصخلا حمقلا

 ! ةديازتم تایمكب

 !! ةيعارزلا تافآلا نم نشان اذه نأ اومعز دقلو

 ةقالع ال ةيعارزلا تافآلا نا نع فشكي فوشورخ هعضو ىذلا جالعلا نكلو

 ةياقوب ةصاخلا ثاحبألا ةدايزب رمأي مل فوشورخ نإف ١ عرضوملاب امي
 ؛ لوصحملا نم مسقل ةيدرفلا ةيكلملا ةحاتإب رمأ هنكلو « تافآلا نم عورزلا

 ىلإ اعجار ناك ليصاحملا صقن نأ ايلج رهظف ! حالفلا اهيف ميقي ىتلا رادللو

 وه جالعلا نأو « هرهقو ىدرفلا زفاحلا ةمواقم ةجيتن جاتنإلا ىلع زفاحلا فعض

 ! دوجولا قحب عفادلا اذهل- ايئزج ولو - فارتعالا

 ىلإ - نييداملا عم - لصي ال ىذلا ىرظنلا لدجلا نم ديزم نع اذه انينغيو

 : ! ةحبتن

 « اليبس هوذختي ال دشرلا ليبس اوري نإو « اهب اونمؤي ال ةيآ لک اوري نإو »

 اهنع اوناكو انتايأب اوبذك مهنأب كلذ « اليبس هوذختي ىغلا ليبس اوري نإو
 « ١ » « نیلفاغ
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 وه ىقبطلا عارصلا نأ ساسأ ىلع ةيرشبلا ةايحلل مهريسفت نويداملا ميقي

 ةيعويشلا ىلإ ادوعي ىتح ىلوألا ةيعويشلا نم سانلا جرخ ذنم ةايحلا هذه ماوق

 ضرألا نم لوزي الف ةيدرفلا ةيكلملاب قلعتم ىقبطلا عارصلا اذه ناو « ةيناثلا

 ىلإ سانلا عجري ةيدرفلا ةكلملا لوزت نأ درجمبو .. ةيدرفلا ةيكلملا لازت ىتح

 نم ةيرشبلا حيرتستو لوألا ةيعويشلا مايأ اهيلع اوناك ىتلا ةيكئالملا ةايحلا
 .. عارصلا

 .. ىقبطلا عارصلا عم لوقن ةيدرفلا ةيكلملا عم انلق امكو

 ١ ١ « فارعالا ةروس ] ٠١١ [
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 ةحص تسيلو « نيعم قاطنب ةددحم ةحص اهنكلو .. نولوقي ام حيحص

 . ةقلطم

 كلمي ىذلا نأب لوقلا قدصي تايلهاجلا ىفف .. تايلهاجلل ةبسنلاب عيحص

 عاتم لوح عارصلا روديو « تاقبطلا نيب عارص ًاشني مث نمو .. تاقبطلا ةيقب

 ال ايلعلا ميقلا بايغ ىف هنألو .١ ضرألا عاتمب ادبأ ةنوتفم ةيلهاجلا نأل . ضرألا

 . هيلع نولتاقتيو هلوح نوعراصتي ضرألا عاتم الإ سانلل ىقبي
 الف مث نمو ! تاقبط - ءدب ىذ ئداب ۔ كانه تسيلف ینابرلا ماظنلا یف امأ

 ! یقبط عارص دجوی

 فيرعتو « ةقبطلا » فيرعت ىلا عمجريلف ةقيقحلا هذه نم كش ف ناك نمو.
 . ءاوس مهريغ دنع وأ نييداملا دنع « ىقبطلا عارصلا «

 عمجت مث نمومنيعم ىداصتقا عضو مهنيب عمجي سانلا نم ةعومجم ةقبطلا
 امإ مهف ١ نيعم ىعيرشت عضو مهلمشيو ٠ ةنيعم ةيداصتقا علاصم مهنيب
 مت نمو كلمت ال ىتلا ةقبطلا امإو . مكحت ىتلا ىهف مث نمو « كلمت ىتلا ةقبطلا

 . اهيلع مكحلا عقي امنإو ١ مكحتال ىهف
 : ىتآلاك ةيلامسآرلاو عاطقإلاو قرلا دوهع نم كلذ نايبو

 . ديبعلا ةقبطو ةداسلا ةقبط : نيتيسيئر نيتقبط سانلا ناك قرلا دهع ف

 نيب نم ديبعلاوءتازايتمالا ميمج نوكلميو « ءىش لك نوكلمي ةداسلا
 مهيف فرصتي ديسلاو ء مهل قوقحال  ةداسلا اهكلمي ىتلا « ءايشألا
 . ءاشی امک

 فارشألا ةقبط : ةيسيئر تاقبط ثالت سانلا ناك ابوروأ ف عاطقإلا دهع فو

 لاجرو فارشألا ناكو . بعشلا ةقبطو نيدلا لاجر ةقبطو ( عاطقإلا ءارمأ )

 هترئاد ف لك نامكحيو ناكلمي اناكو « ةدحاو ةقبط امهنأك نيفلاحتم نيدلا

 نيتقبطلا ءبع هيلع عقي امنإوءمكحي الو كلمي ال بعشلاو ٠ هصاصتخاو
 . اعيمج نيتفلاسلا

 باحصأ ةقبط : نيتيسيئر نيتقبط ىلإ سانلا مسقنا ةيلامسأرلا دهع فو

 ةيحرسم لالخ نم - رمألا رهاظ فو . لامعلا ةقبطو لاومألا سوؤر

 بحاص - كلمي ال ىذلا - بعشلا نأ ودبي - ىباينلا ليثمتلاو ةيطارقميدلا
 كلاملا وه ىقيقحلا مكاحلا نأ ةيحرسملا ءارو ةرتتسملا ةقيقحلا نكلو ناطلس
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 مقي ىتلا ىه لامعلا ةقبطو مكحت ىتلا ىه ةيلامسارلا ةقبطلا نا ىأ . ىقيقحلا

 . مكحلا اهيلع

 ةمكاحلا ةقبطلا نيب ىقبط عارص روثي ناك ثالثلا تارملا نم ةرم لك فو

 ررح لوألا عارصلاف . عاضوألا ف رمتسم ريغت ىلإ ىدؤي ١ ةموكحملا ةقبطلاو

 ديبع ررح ىناتلا عارصلاو . نانقا وا ضراألل رديبع ىلإ مهلوحو ديسلا ديبع
 ىلإ ىدا دقف ثلاشلا عارصلا امأو . نييعانص لامع ىلإ مهلوحو ضرألا

 ةقبطلا ىا « ايراتيلوربلا » ةقبط نإ ةيرظنلا لوقت ةيعويشلا فو . ةيعويشلا
 عارصلا ىهتنيف اعيمج ىرخألا تاقبطلا ديبتو . مكحتو كلمت ىتلا ىه ةحداكلا

 نم تقو ىأ ف ايراتیلوربلا عراصت نا نكمي ىتلا فارطألا ةدابإب ىقبطلا
 . تاقوألا

 ! هلك اذه نم ءىش دجويإل ىنابرلا ماظنلا ف
 ال نكلو .. ءارقفو ءايئغأ عمتجملا ف دجويو ةيدرف ةيكلم دجوت هنإ ةقيقح

 ! نومكحي ءالؤه الو ءالؤه الو « ةقبط ءارقفلا الو ةقبط ءاينغألا

 نوكت ال ثيحب ليج ىلإ ليج نم لقنتلا ةمئاد ىمالسالا عمتجملا ف ةورثلاف
 . انيعم ايعامتجا اعضو ثراوتت ةنيعم رسأ وأ نينيعم دارفا نم ةمئاد « ةقبط ٠

 الف « ريقف ىلإ لوحتي نأ نكمي ىنغ یاو « ینغ ىلإ لوحتي نا نکمی ریقف یف
 ‹ ةيحأن نم ىصخشلا هفرصت بسحب ٠ كاذ وأ اذه نوکي نأ نع ءىش هزجحي

 ناكم ف اهعمجتو ناكم نم ةورثلا تتفت ىتلا ةمئادلا ثيراوملا ةكرح ببشسبو
 . رخأ

 ؛ هاوهب مكحي ال اهملستي نيح هنكلو « ةطلسلا ملستي دق ناسنإ ىا نإ مث

 هنوك نم ةدمتسم ناسنالا ةيناسنإ نأ ىلع موقت هذهو ٠ هللا ةعيرشب مكحي امنإ
 ىلع قبطت اهنإ مث كلام ريغ وأ اكلام وأ اريقف وأ اينغ هنوك نم ال . اناسنإ
 . ةدحأو ةروصب عيمجلا

 كلهآ امنإ ١ ةيمالسالا ةمألا ارذحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي

 فيعضلا مهيف قرس اذإو هوكرت فيرشلا مهيم قرس اذإ اوناك مهنآ مكلبق نيذلا
 . ٠١ ١ اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول ساو دحلا هيلع اوماقا

 روج نمو ٠ هلا ةعيرشل قيبطتلا ءوس نم لبق نم انلق امك ملظلا مقي دقو

 5 ى راخبلا هاو ر « ۱ رہ
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 ملظلا لظي نكلو « هتلا لزنأ ام ريغب رومألا ضعب ىف نومكحي نيذلا ماكحلا

 لزنأ امب مكحت ال ىتلا ممألا ىلع عقي امم ريثكب لقأ ةمألا عومجم ىلع مقاولا

 « باوصلا ىلإ ملاظلا درتو ملظلا مواقت نا ةملسملا ةمألا بجاو نم لظي مث هتلا

 . اهسفن قح ف ةمثآ اهنأ امك هتلا قح ف ةمثآ ىهف الإو

 خيراتلا ىف ةرم نم رثكأ اذه ثدح دقو - نوملسملا روثيف ملظلا دتشي نيحو

 ىداملا ريسفتلا هيلإ ريشي ىذلا ىنعملاب « ايقبط » اعارص سيلوهف - ىمالسإلا

 ةطلسلا ىف اهناكم ذخأتل ىرخأ ةقبطب ةحاطإلا ديرت ةقبط دجويال هنأل ٠ خيراتلل

 عصضاوملا ف هتلا ةعيرش قيبطتب ىأ « لدعلاب نورئاثلا بلاطي امنإ . ميرشتلاو

 همهفي امك ىقبطلا عارصلا نع اذه دعبأ امو . تلا ةعيرش اهيف تفلوخ ىتلا

 ! خيراتلل ى داملا ررسفتلا

 عارصلا نع امامت ةفلتخم سسا ىلع ىنابرلا ماظنلا ف عارصلا دجوي امنإ

 خيراتلل ىداملا ريسفتلا انقدص نإ ) ةيلهاجلا ف ةايحلا روحم وه ىذلا ىقبطلا

 اذه نآ نآلا ىرنسو ‹ ىقبطلا عارصلا ىلإ ضرألا ف تاعارصلا لك هعاجرإ ف

 . ( حیحص رغ
 : عارصلا اذه وه هضوخب نينمؤملا هتلا رمأ ىذلا عارصلا

 لضف وذ هتلا نكلو ١ ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هتلا عقد الولو »

 « ١١١ نيملأعلا ىلع
 تاولصو عيبو عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هتلا عفد الولو ١

 ىوقل هلا نإ ١ هرصني نم هتلا نرصنيلو ٠ اريثك هتلا مسا اهيف ركذي دجاسمو

 فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقآ ضرألا ف مهانكم نإ نيذلا ٠ زيزع

 « ۲ » « رومألا ةبقاع هلو « ركنملا نع اوهنو

 ٠ هتل هلک نیدلا نوکیو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو « » ۲ «

 هنإ ! ةيدرفلا ةيكلملاب الو « تاقبطلاب » قالطإلا ىلع هل ةقالع ال عارص

 ' هيف هتلا لوقي ىذلا . لطابلاو قحلا عارص

 توغاطلا ليبس ىف نولتاقي اورفك نيذلاو هتلا ليبس ف نولتاقي اونمآ نيذلا »

 «\ ٠ ةرقبلا ةروس ] ٠١١ |

[Nt [ عحلا ةروس ١ ٠ 

 u ٠ لافنالا ةروس ] ۹]
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 « ١ » « افيعض ناك ناطيتلا ديك نإ ٠ ناطيشلا ءايلوا اولتاقن
 . لطابو قح كانه ماد ام ادبأ فقوتي ال عارص وهو

 عارصلا ف هلك عارصلا رصحي هدجنف خيراتلل ىداملا ريسفتلا ىلإ دوعنو

 عارصلا نأ معزي مث ٠ ةيدرفلا ةيكلملا ف عارصلا بابسأ رصحيو  ىقبطلا

 . ةيدرفلا ةيكلملا لوزت نيح فقوتيس
 ف ءاوس - ضرألا ىف تماق هنإ لوقت خيراتلا ةلالد نأ نع رظنلا فرصبو

 ريغو ىقبطلا عارصلا ىلع ةمئاق ريغ ةريثك تاعارص - مالسالا ف وأ تايلهاجلا

 فيز نع فشكن نأ ةرقفلا هذه ماتخ ف انمهي هنإف  ةيدرفلا ةيكلملا نم ةثعبنم

 ... عارصلا ىلع ىضقيس ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ نأب ةلئاقلا ىوعدلا

 .. ةيدرفلا ةيكلملا تغلا دق ةيعويشلاف

 ميفو « ايريبو نيلاتس نيبو ٠ ىكستورتو نينل نيب عارصلا ماق نذإ ميف

 اهتجيتن نوكت وأ  اهيلع بلغتلاو اهتيفصت نع نلعي ىتلا ةمئادلا تارماؤملا

 !؟ روحدملا وأ كلاهلا سدقملا ميعزلا نم الدب ديدج سدقم ميعزب نايتإلا

 !؟ نيصلاو ايسور : ىعويشلا ركسعملا ىقش نيب عارصلا ميفو
 !؟ عارصلا ىقب نذإ !ذاملف!؟ ةيدرفلا ةيكلملا غلت ملوا

 ةيدرفلا ةيكلملاب اهلك رورشلا قاصلإ نأ ىلع - ريدقت لقأ ىلع - كلذ انلدي الوا

 قئاقحو عقاولا قئاقح ىلإ هنم ةيئاغوغلا ةياعدلا ىلإ برقأ « ىملع » ريغ فسعت

 !؟ ملعلا

 : روطتلا  ه
 ىلإ رمتسم روطت ىف ةيناسنإلا ةايحلا نأ خيراتلل ىداملا ريسفتلا معزي

 ‹ اهتقباس نم ىقرأ تناك سمخلا خيراتلا لحارم نم ةلحرم لك نأو < مامألا

 نم ىقرأ قرلا ةلحرمف . اهقبس امل ةبسنلاب « ةيمدقت » ةلحرم ربتعت اهنأ يا

 ةيلامسأرلاو ؛ قرلا ةلحرم نم ىقرأ عاطقإلا ةلحرمو « ىلوألا ةيعويشلا ةلحرم
 .. ةيلامسارلا نم ىقرا ةيعويشلاو .. عاطقإلا نم ىقرا

 . ةريثك ذخأم لحم نوكت وحنلا اذه ىلع قلطت نيح ةيضقلا هذهو

 ناكل ايجولونكتلاو ملعلا ناديمب مدقتلا ددح غيراتلل ىداملا ريسفتلا نأ ولف

 ساسأ ىلع امئاق هتحصل انرابتعا ناك نإو .. ةماع ةفصب احيحصو الوقعم اذه

 ١ ١ ٠ ءاسنلا ةروس ] ۷١ [
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 . هتاروصت ىداملا رسفتلا هيلع ميقب ىذلا ريغ رخآ

 نإ لوقن نحنو .. ساسألا ىه ةداملا لعجي هاندهاش امك ىداملا ربسىفتلاف

 عم ناسنإلا لماعت نإو . ناسنإلاب قلعتي ام لك ف ساسألا ىه ةيرشبلا سفنلا

 سضنلا بناوج نم - دحاو - بناج وه جئاتن نم هنع أشني ام لكو « ةداملا
 . ةيناسنإلا ةايحلاو ةيناسنإلا

 ىلع امئاق سيل ناسنإلا ةايح ف رمتسملا ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلاو

 ف نا الولف . هلوح نم ىداملا نوكلا عم ناسنإلا لعافت ىلع مئاق وه امنإ . ةداملا

 ف ةفرعملا رامث مادختسا ىلإ ةيرطف ةعزنو . ةفرعملا ىلإ ةيرطف ةعزن ناسنإلا

 دوجو مغر ىجولونكتلا الو ىملعلا مدقتلا ثدح ام « ةيشيعملا هلاوحأ نبسحت

 ! ناسنإلا لوح نم مئادلا ةداملا

 اهيف رشت ال كلذ معمو ةيحلا تانئاكلا لك لوح ةدوجوم ةداملا تناك اذإو

 نيسحت ىف ةفرعملا رامث مادختسا ىف ةبغرلا الو ةمظنملا ةيملعلا ةفرعملا ف ةبغرلا

 !؟ ناسنإلا ف ما ةداملا ف قرغلا نمكي لهف .. ناسنإلا الإ .. ةيشيعملا اهلاوحأ

 ىف اهنع مَع هنأل ال ١ خيراتلل ىداملا ربسفتلا اهنع ىمعي ةيهيدب كلت

 وهو « أدبأ حتفني نأ هل نوبحي ال ىذلا بابلا حتفت اهنأل نكل ! ةقيقحلا

 ىتلا « ميقلا « تيبثت ىلإ ىدؤي نأ نكمي بابلا اذه نأل . ناسنإلا « ةيناسنإ »

 اهغصوب«نيدلا نم ةدمتسملا ديلاقتلاوءقالخألاو نيدلا : اهميطحت نوديري
 ' اهعع ةيشمتم وأ ةيناسنإلا ةرطفلا نع ةرداص

 كنأل - ناسنإلا ال - لصألا ىه ةداملا نإ نولوقي بابلا اذهل اًّدَس

 لوق وهو ! اهنم ء ىشب اهبلاطت وأ ميقلا نم ءىش ىلع ةداملا بساحت نأ عيطتستال

 نبح طقف مهفي امنإ « ملعلا » ساسأ ىلع همهف نكميال - انفلسأ امك -

 ! هعيقحت بولطملا فدهلا ةيواز نم هيلإ رظنتو ةيمطلا ةرئادلا نم هجرخت

 عم ) ىقيبطتلاو ىرظنلا ملعلا ناديم ف رمتسملا مدقتلاب ملست نيحف
 نم مبان هنأ ساسأ ىلع هب ملسن اننإف ( مدقتلا طخ ف تابذبذ دوجو نع ىضافتلا

 ةمهم ف هنيعيل قلاخلا هيف اهع دوأ  هنيركتو ناسنإلا ةرطف ف ةدوجوم لماوع
 ' ضرألا ف ةفالخلا

 ١ اهيف مكرعتساو ضرألا نم مكآأشنأ وه «« ١ ۰

 [ ٦١ ] دوه ةروس » \
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 . ٠» ١ ملعي ملام ناسنإلا ملع ٠ ملقلاب ملع »
 « ۲ ١ اهلك ءامسألا مدأ ملعو »
 ممسلا مكل لعجو اًئيش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخا هللاو »

 « ۲ ,« نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو
 « ٠» ٤ هثم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو »
 , ۵ »« هومتلأس ام لک نم مکاتآو »
 . عقاولا هضقني لوقف ةايحلا بناوج لك ىف مدقتلا ضارتفا اما
 وأ - ةيداملا ةايحلا انذخا اذإف . سشايقملا لصا ىلإ ةعجار اهلك ةيضقلاو

 عرسأ كشال ةرايسلاف « كلذ لوقن نا زاج - ناسنالل ىداملا مسفتلا ىرحالاب
 . خوكلاو ةميخلا نم ىقرأ باحسلا ةحطانو « رامحلاو لمجلا بوكر نم ىقرأو

 ةارما اهسبلت تناك ىتلا دلجلا ةعطق نم ىقرأ نرطملا قينالا « ناتسفلا »و
 سلجي ناك ىذلا ميدقلا بتاكلا ةسلج نم ىقرا رخافلا بتكملاو « ةبافلا

 ! هيتبكر ىلإ قرولا دنسيو ءاصفرقلا

 ىتلا تارابتعالاو ميقلا ىا « ناسنإلا « ةيناسنإ » انسايقم انلعج اذإ اما
 افالتخا فلتخي رمألاف « ناويحلاو ناسنإلا نيبو ةداملاو ناسنإلا نيب تزيم
 دوعصلا نيب ارمتسم ابذبذت نكلو « ارمتسم امدقت نوكت نل ةروصلاو ٠ انيب
 . ضرالا ءاجرأ لك ف ةرصاعملا ةيلهاجلا وه ةطباهلا اهتابذبذ اوسأو  طوبهلاو

 رثأت دقو . كشالو ةينيوراد ةركف ىه ىلعا ىلإ رمتسملا روطتلا ةركف نإ
 . مهتايرظنو مهتاروصت نم عضوم نم رثكا ف ةينيورا دلاب اغلاب ارثأت نويداملا

 ملو . ةيويحلا اهفئاظوو ةيحلا تانئاكلا ماسجا نع ثدحتي ناك نوراد نكلو
 ةينيورادلا نم طوبخ اوكسما دقف نويداملا اما . كلذ ريغ ءىش نع ثدحتي
 درجمل ةحيحص اهنأ اومعزو « ةصاخلا مهضارغا مدختل اعساو ادم اهودمف

 ! حيحص - روطتلا وهو - هيلع اونب ىذلا ساسألا نوك

 ذنم - ناسنإلاف « اهتحص مدع وأ ةينيورادلا ةحص نع رظنلا فرصبو

 ١ ١ ٠ قلعلا ةروس ] ٤ - ١ [

 ١ ١ * ةرقنلا ةروس ] ۴١ [
 ١ ١ ٠ لحنلا ةروس ] ۷۸ [
 ١ ٤ « ةيثاجلا ةروس ] ١١ [
 ٩ میهاربا ةروس ٭ ] ۳١ [
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 . هلوح نم تانئاكلا لك نع اهيف فلتخي ىتلا ةصاخلا هسيياقم هل - هتأشن

 بناوج لك ىف ناسنإلا درفت نأشب ةثيدحلا ةينيورادلا ةداهش انب ترم دقلو

 الفءهرییاعم ف كلذك درفتم هنآ هدرفت بناوج نیب نمو . هتایح بناوجو هنیوکت

 . ناويحلا ريياعم الو تابنلا ريياعم الو ةدماجلا ة داملا ربياعم هيلع قبطنت

 قيرط : نيقيرط هل نا - تاقولخملا نيب هب درفت ىذلا - ناسنإلا رايعمو
 ف راس اذإ طباهو ىدهلا قيرط ىف راس اذإ دعاص هنأو « لالضلا قيرطو ىدهلا

 ىتلا « ةيناسنإلا ميقلا » ىلع دكؤي ىذلا وه ىدهلا قيرط نأل « لالضلا قيرط

 كلت بناجي ىذلا وه لالضلا قيرطو « هتايح إدبم نم اناسنإ ناسنإلا تلعج

 . اهعيضيو ميقلا

 ىلع بذبذتم طخ - خيراتلا نم مولعم وهامك - ىرشبلا خيراتلا طخو

 نيب ماودلا ىلع بذبذتم وهف كلذلو « لالضلا قيرطو ىدهلا قيرط نيب ماودلا
 ءماودلا ىلع ادعاص اطخ سيلو « ساكتنالاو ةعفرلا نيب « طوبهلاو دوعصلا
 هذه نأ ةلاسملا تسيلو . ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلا طخك ماودلا ىلع امدقتم

 ةحصلا لامتحا نم دحاو ىوتسم ىلع ىرخأ رظن ةهجو كلتو رظن ةهجو

 دجوت امنيب « دحاو ىملع ليلد اهيلع دجويال ناسنإلا ةيدام نإف ! ًاطخلاو
 أطخلا قيرط حضتي مث نمو . ناسنإلا ةيناسنإ ىلع اهتائمو ةلدألا تارشع

 ! باوصلا قيرطو

 ناسنإلا ةايح ف « ىمدقتلا » رمتسملا روطتلا اوتبثي نأ نويداملا دارا امنإ
 : نييسيئر نيبيسل

 ممتجملا ف دجو ىذلا ىنيدلا للحتلاو ىقلخلا داسفلا نإ اولوقي نأ : لوألا
 . « ةيمدقت » ةوطخ ناك ىعاتصلا

 . ةيمدقت ةوطخ ةيعويشلا نإ اولوقي نا : ىناثلاو
 نکیل مث .هقالخاو هنید ءدب یذ ئداب ذبنیلف « ایمدقت » نوکی نا دارا نمف

 ! فاطملا ةياهن ف ايعويش
 . تاوهشلاو ءاوهألا ىه امنإ « ةيملع ةقيقح كاذ الو اذه الو
 . « ١ »« نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو »

 ١ ٠ نونمؤملا ةروس ] ۷١ [
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 ٦ ( تابمتحلا :

 ةداملا نيناوق نم ةدمتسملا ىأ ةيداملا : تايمتحلا ىلع ىداملا ربسفتلا موقي

 ىداصتقالا عضولا نم ةدمتسملا ةيداصتقالاو . ةيمتحل ٠ ةيخيراتلاو

 سمخلا لحارملا نم ناسنإلا اهيف دجوي ىتلا ةيخيراتلا ةلحرملا نم ةدمتسل
 ةيعويشلا وا ةيلامسارلا وا عاطقإلا وأ قرلا وا ىلوألا ةيعويشلا : ىربكل
 . ةيناثلا

 نأ عيطتستن ثيحب ضعب ىلإ اهضعب دؤم لاح یآ ىلع ثالثلا تایمتحلاو

 هجوأ اهلك اهنإف « ةيخيرات ةيداصتقا ةيدام : ةدحاو ةيمتح اهنأك اهعم لماعتن

 لظ تحت - ةلاحمال - عقاو خيراتلا ثادحا نم ثدح لكو « دحاو ءىش
 . ثالثلا تايمتحلا

 نم ىلي اميف ىرنسف « تايمتحلا هذهل ةيملع ةشقانم ددصب انه انسلو
 نا جاتحيال عقاولا هبذكي امو ! لاوحألا نم لاحب تايمتح تسيل اهنا ثيدحلا
 . ضورفلاو تايرظنلا نم قدصأ عقاولا توص نأل . شاقن ف هعم لخدن

 ةيضق ىه « تايمتحلاب قلعتي اميف ةنيعم ةيضق ىلإ رظنلا تفلن انكلو
 اذإو ؟ دوجوم ريغ مأ وه دوجوم ؟ تايمتحلا هذه ف هناكم نيأ .. « ناسنإلا »

 ةيداأملا تايمتحلا یضتقمب مني ءىش لڪ ناک اذإ هرود امف ادوجوم ناک

 ؟ ةيخيراتلاو ةىداصتقالاو

 نوميقي مهارت سانلا هلوازي ىذلا ىعامتجالا جاتنإلا ف » : سكرام لوقي
 تناك اذإف « مهتدارإ نع ةلقتسم ىهو « اهنع مهل ىنغال ةدودحم تاقالع

 لوقنل هب ساقت سايقم ىأو ؟ اهعضاو نذإ نمف سانلا ميمج ةدارإ نع ةلقتسم

 اذه نإ لوقنل اهيف ةيقالخألا ناسنإلا ةيلوئسم امو ؟ باوص وأ ًاطخ اهنإ
 !؟ ءاوس مهلكو ريرش الو يخ ال مآ ؟ ريرش كاذو يخ ناسنإلا

 اهنأل « ىلوألا ةلهولل ودبت امم رطخأ عقاولا ف ةريطخ تايمتحلا ةيضق نإ
 ءاغلإو ‹ ةيلعافلا ىذو ةدارإلا ىذ ىباجيإلا ناسنإلا نايكل لماكلا ءاغلإلا ىنعت
 . ناسنإلا اهلمحي ىتلا « ةنامألا » ىأ ةيلوئسملا ءاغلإو . اهلك ةيقالخألا ميقلا

 لمعلا ةميق امف ىرشبلا خيراتلا ريس طخ ىلع هناكم ادوصرم ءىش لک مادام

 امو ؟ لمعو لمع نيب قرفلا امو ؟ لمعيال وا لمعي نأ نيب قرفلا ام ؟ يناسنإلا
 ء ةيبلسلا هذهب ناسنإلا ناك اذإ ىرشبلا خيراتلا ف ىناسنإلا دوجولا ةميق
 كرحتت ىتلا « لظلا لايخ » ةبعلك « هتدارإ نع ةلقتسم ىه امنيب ءايشألا عنصي

۳۷4 



 امنإ ‹ اهتاذب ةكرحتم ريغ ةقيقحلا ىف ىه امنيب رظانلا نيع مامأ ىمدلا اهيف
 ! راتسلا ءارو ىفتخت ىتلا ديلا اهكرحت

 رثؤتو هنايك جراخ نم ناسنإلا ىلع عقت ىتلا طوغضلا رثأ ىغلن نأ انب سيلو
 ىنعمبو هعاستا ىلع ىداملا نوكلا ىنعمب ةداملا طوغض تناك ءاوس « هتكرح ف

 طوغض وأ « ةيداصتقالا عاضوألا طوغض وأ « ناسنإلاب ةطيحملا ةئيبلا

 ىلع هيف رثؤيو«درفلا ناسنإلا نايك جراخ عقي طوغضلا نم عون ىأ وأ .. عمتجملا

 . هتېغرريغ
 ىداملا ررسفتلا هلوقيام سيل اذه نكلو .. هلك كلذ نم ايش ركنن نأ انب سيل

 ناسنالا ةايح لك نإ ريسفتلا كلذ لوقي امنإ .. تايمتحلا ةيضق ىف خيراتلل

 افقوم اهيف فقي نأ كلمي ال  هتدارإ نع ةلقتسمو « هنايك جراخ نم هل ةموسرم
 مضولا هل اهنوكي امنإ ! اهكلميال هرعاشم ىتح . تايمتحلا هضرفتام فلاخي

 مهدوجو نيعي ىذلا وه سانلا روعش سيل » : هنم ةدارإ ريغ ىلع ىداصتقالا

 ةيئاهنلا بابسألا نإ » ( سكرام ) « مهرعاشم نيعي ىذلا وه مهدوجو نكلو
 فوأ سانلا لوقع ف اهنع ثحبلا زوجيال ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل

 بولسا ىلع ارطت ىتلا تاريغتلا ىف امنإ « نييلزألا لدعلاو قحلا ءارو مهيعس

 . (زلجنإ ) « لدابتلاو جاتنإلا
 ىلإ بسنتال لدابتلاو جاتنإلا بولسا ىلع ارطت ىتلا تاريغتلا ىتحو

 هرعاشمو ناسنإلا لقع امنأكو !! لعاف ريغب ايئاقلت ثدحت امنأك ! « ناسنإلا »

 ! رييغتلا لماوع نم اءزج - لقألا ىلع - تسيل
 ؟ نذإ ناسنإلا ام

 ! تايمتحلا ىه ةدرام ةرابج دي ىف « ةادأ » درجم هنإ

 ىذلا وه « هتايمتحب » خيراتلا نكلو « خيراتلا منصي ىذلا وه ناسنالا سيل

 ! ناسنإلا عنصي

 امو ! هنأش نوهأ امو ! خيراتلل ىداملا ربسفتلا لظ ىف ناسنإلا سأبأ ام الا
 هتايح هل منصت ىتلا تايمتحلل لماكلا مالستسالا رود ! كلذك هرود نوهأ

 ! « هتدارإ نع ةلقتسم » هخيرات هل منصتو

 بيجتستال ىتلا تايمتحلا هذهل رهاقلا توربجلا عم - ىواسي اذامو

 نأ ريسفتلا اذه روطس نم رطس ىف بتكي نأ - ةعارض لفحت الو ةغافشل ٠
 هلعجي ريسفتلا اذه روطس نم رطس لك ناك اذإ « نوكلا اذه ديس وه ناسنإلا
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 ‹ ناسنالا اذهل ةدحاو ةرم تفتليال ىذلا رابجلا كلذل اعضاخ اليلذ ادبم

 !؟ هترثع نم هلیقیالو«هفعض محریالو«همامتها هریعیالر
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 ىذلا « ام » و !؟ ناسنإلا ةايح ىف رييغتلا عنصي ىذلا « نم » .. مث

 !؟ خیرات ناسنالل راص فیکو !؟ هعنصی

 .. ةداملا نيناوقو ةداملا ىه : نولوقب

 ةداملا لابام : لبق نم هانلاس ىذلا لاؤسلا ىلإ دوعن نأ ةجاح نم انب امو

 صئاصخ نإ لوقن امنإ ! ناويحلا ةايح ىف رييغتلا اذه عنصتال اهنيناوقر
 اذه ف تاريغتلا عنصتو ٠ هخيرات عنصت ىتلا ىه اهب درفت ىتلا « ناسنالا »

 هنايك قامعأ ىف ةزوكرملا ةبغرلا كلت - ةفرعملا ف ناسنإلا ةبغر الولف . خيراتلا

 ىتش ىف ةيشيعملا هلاوحأ نيسحت ىف ةفرعملا رامث مادختسا ف هتبغر الولو -

 ءايشأل ةنيعم ةروص ليخت ىلع هتردق الولو « ىداملا ربغو اهنم ىداملا « اهبناوج

 .. عقاولا ىف اهداجيإ ةلواحم ف دهجلا لذبو « عقاولا ملاع ف دعب دجوت م

 نوكي نآ نكمي ناك له « ناسنإلا اهب درفت ىتلا « صئاصخلا » هذه الول

 !؟ خيرات ناسنال

 .. هل نوكي نلو .. خيرات هل سيل ناويحلا نإ

 مل... مويلا شيعي ىذلا رامحلا وه ةنس فالأ ةرشع لبق شاع ىذلا رامحلاف

 « هبراجت ىلإ عجري ضام هل سيل .. ريغي نآ كلمي الو « هتايح عقاو ف ائيشريغي
 الو «.لامآ » الو « تایرکذ » هل سیل . هقیقحت ىلإ یعسی لبقتسمالر

 هتظحل زواجتت وأ « ريمحلا نم هريغ صاخشأ ىلإ هصخش زواجتت « تاعلطت »

 . ديعبلا وأ بيرقلا دغلا ىلإ ةرضاحلا

 امنإ « هدلوم ذنم كلذك نكي مل - ةدرفتملا هصئاصخب - ناسنإلا نكلو

 ةطقن اهلعجيو ةعامجو ادرف هنايك ف اهنزتخي ةيعاو « ةبرجت » امئاد هل تناك
 ةيدرف تايركذ امئاد هل تناكو .. ةيلاتلا ةيرجتلا ىلإ اهنم قلطني زاكترا

 بناج ىلإ - هل مسرت « كلذك ةيعامتجاو ةيدرف ‹ تاعلطتو لامآو « ةيعامتجار
 . ضرألا هذه ق هتلحر طخ - هنايك ىف ةزوكرملا تارورضلاو تاوهشلا

 . هلک كلذ لمجم وه هخیرات لمجښمو
 هبراجت نم .. هسفن ميمص نم عبان عارتخالا اذهف ةديدج ةلآ عرتخي نيحو

 ف ىه ًاشنتالو « اثبع اهئشنيال هتإ .. هتاعلطتو هلامآو هتايركذ نمو ٠ ةيعاولا
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 ءادأل « ةنماكلا هتابغر نم ةبغر ىبلتل اهعرتخي امنإ  ةيتاذ ةقيرطب هتايح

 رمأ قيقحتل وأ ؛ هعاضوأ نم عضو نيسحتل وأ « هتايح تارورض نم ةرورض

 نم ةرتف دعب ةرورض ىلإ لوحتي . ةظحللا كلت ىف هل ةبسنلاب « تايلامكلا » نم

 .. ةديدج تايلامك نع ثحبلا وأ هنيسحت ىلإ ديدج نم ىعسيف « تقولا
 هلك اروظنم نوكيال دق  هتايح ىف اريغت ثدحت ةديدجلا ةلآلا نأ حيحصو

 انه نكلو .. قالطإلا ىلع اروظنم هنم ءىش نوكيال وأ « اهعارتخا ىف ريكفتلا تقو

 : نيمهم نیرمآ رکذتن نأ یغبنی

 ىعسي ناسنإلا سفن ىف ةجاحل ةيبلت لصألا ف تعرتخا دق ةلآلا نا : لوألا

 اثبع ناسنإلا اهعرتخا الو « اهسفن ءاقلت نم دوجولا ىلإ رهظت ملو ٠ اهقيقحت ىلإ

 . هنايك جراخ نم اضرف هيلع تضرفالو  ةياغ ريغب
 ىف ىهف « اهتاذ ةلآلا جازم ىلع ىرجيال ةلآلا هثدحت ىذلا رييغتلا نأ : ىناثلا

 ةدارإ ال .. اذكه ةداملاو « ةدام » اهنأل ٠ هيجوت الو ىعو الو اهل ةدارإ ال اهتاذ

 جازم ىلع - لقألا ىلع ايئزج - رييغتلا ىرجي امنإ ! هيجوتالو ىعو الو اهل
 ىداصتقالا عضولا دصقن الو . هيف شيعي ىذلا مضولا بسحو « « ناسنإلا »

 ىحورلا : هلك عضولا امنإ - خيراتلل ىداملا ريسفتلا لوقي امك - هدحو

 ىف عاطقإلا ىلإ ىدأ ىديدحلا ثارحملا عارتخاف . ءاوسلا ىلع ىداملاو ىركفلاو

 نأل نكلو « عاطقإلا ىلإ - هتعيبطب - ىدؤي ىديدحلا ثارحملا نأل ال  ابروأ

 عامطأ نأ ىنعمب ٠ كلذ ىلإ ىدؤي نأ نكمي ذئموي ةمئاقلا ةيلهاجلا ىف هروهظ

 ةرطيسلا نم اهنكمت ةادأ ثارحملا ف دجت ذئموي نييلهاجلا نم ناطلسلا ىوذ

 هذهب - ثدحيل كلذ نكي ملو . ىبروألا عاطقإلا ف تعقو ىتلا ةروصلاب

 ناك امنإ « هللا ةعيرش ىلإ نومكتحي اوناك كانه موقلا نا ىل - اهتاذ ةلآلا

 ىلإ مكاحتلاو ةحيحصلا ةديقعلا قانتعا نم ئشانلا ىحورلاو ىركفلا عضولا
 ايداصتقاو ايدام اعضو - اهتاذ ةلآلا هذهب - ثدحي ةحيحصلا ةعيرشلا

 رادت ىتلا ةلآلاو . ابروأ ىف ةملظملا ىطسولا نورقلا ةيلهاج ف عقو امع افلتخم

 - اهتعيبطب - ةلآلا كلت نأل الءابروأ ف ةيلامسارلا روهظ ىلإ تدأ ةقاطلاب

 نأ مولعمو ! ةيلامسأرلا ىلإ دؤت مل ايسور ف ىهف ! ةيلامسأرلا ىلإ ىدؤت

 نأل نكلو ! ةيعويشلا ىف اهلوخد دعب الإ ايسور ىف متي مل ىقيقحلا عينصتلا

 ىلإ ىدؤي نأ نكمي - ذئتقو ةمئاقلا ةيلهاجلا ف - تقولا كلذ ف اهروهظ

 ىلإ ةادأ اهيف اودجي نأ نكمي ةيلهاجلا كلت ف ناطلسلا ىوذ نأ ىنعمب ٠ كلذ
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 كلذ نكي ملو .. ةيدوهيلا ةيبرغلا ةيلامسارلا ف مت ىذلا وحنلا ىلع ةرطيسلا
 ةايح ف ةمكاحلا ىه تناك هللا ةعيرش ناول - اهتاذ ةلآلا هذهب - ثدحيل

 ةديقعلا سانلا قانتعا نم ئشانلا ىحورلاو ىركفلا مضولا ناك امنإ . سانلا
 - اهتاذ ةلآلا كلتب - ثدحي ةحيحصلا ةعيرشلا ىلا مهمكاحتو ةحيحصلا

 ىذلا ردقلاب لقألا ىلع  ىلامسارلا عضولا نع افلتخم ايداصتقاو ايدام اعضو

 اهسفن ةلآلاب - ثدحي نا ىعويشلا ركفلاو ةيعويشلا ةديقعلا هب تعاطتسا
 نإ لوقلاب ةربع الو '! ىلامسأرلا عضولل ارياخم ايداصتقاو ايدام اعضو -
 نأ وه لعفلاب ثدح ىذلا ناف « ةيلامسأرلا تاضقانت نم الإ ًأاشنت مل ةيعويشلا

 اشن امنإ ‹ كانه ةيلامسأرلا تاضقانت نم ًأشني مل ايسور ف ةيعويشلا قيبطت
 ةديقعلل سانلا « قانتعا » نم - ىدوهيلا طيطختلا نع رظنلا فرصب -

 ' ةيعويشلا ىلإ عاطقالا نماسأر تزفق دق ايسور نأ كلذ ١ ةيعويشلا

 .. هلماكب ناسنإلا ! « ناسنإلا » ىه امنإو ةيداملا ةيمتحلا ىه تسيل ' الك

 نمو ىداملا نوكلا نم اطوغض امئاد هجاوي ناسنإلا نا انفلسأ امك حيحصو
 ف هذكلو خلا .. ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ تناك ةيسايس « هب ةطيحملا عاضوألا

 اهيلع درمتي وأ اهل مينتسيو طوغضلل عخخي نأ ررقي . ررقي ىذلا وه ةياهنلا

 , اهدقتعي ىتلا « ةديقعلا » ىده ىلع امئاد كلذ ررقي وهو . اهرييغت ىلإ ىحسيو
 . ةدساف وأ ةحيحص ةديقع تناك ءاوس

 . اهدقتحي ىتلا ةديقعلاب عاضوألا لك ربيغي نأ ةلاح لك ف عيطتسيال دقو

 ةعبان ىهاهنوك ىلإ الو رابتعا الو اهل نزو ال ةديقعلا نوك ىلإ عجريال كلذ نكلو
 رغ هل ةقحال « هيف ةرثؤم ريغ هب ةرثأتم . مئاقلا ىداصتقالاو ىداملا مضولا نم

 اهعومجم ف عجرت بابسألا امنإ ٠ خيراتلل ىداملا ريسفتلا معزي امك هيلع ةقباس
 نم ىدم ىأ ىلإو ؟ ةديتعلا هذه قانتعا ق قداص وه له هتاذ« ناسنإلا » ىلإ
 نإ مأ . ةديقعلا كلت تابلطتم قيقحتل ةمراللا ةميزعلا هدنع لهو ؛ قدصلا
 نسو .. “ ةديقعلا تابلطتم نم هسح ىف لقتأ صرألا ةلقتو ضرألا تاوهش

 ةرهشو « راطخألل سفنلا ضيرعت مدعو ةايحلا ىلع صرحلا ةوهتس تاوهشلا
 ي سانلا رثكأ ىلع ةبلاغلا تاوهشلا ىهو . رارقتسالاو نمألاو ةمالسلا بح

 مت نم - عوضخلاو  ةيلهاجلا ف عوقولا ىلإ مهب ىدؤت ىتلا ىهو . ضرالا

 تیعاوطلا ںایغطل -

TAT 



 خيراتلا لالخ تيغاوطلا نايغطل سانلا نم ةقحاسلا ةيرثكألا عوضخف

 . سانلا ةدارإ نع ةجراخ ةيخيرات الو ةيداصتقا الو ةيدام ةيمتح سيل ىرشبلا
 . اهلك اهتيلهاج ف لعفلاب ةيرشبلا هتشاع مقاو هنإ . مهسفنا دنع نم وه امنإ
 . قيرطلا ىلع اهتماقتسا مدعل ةجيتن نكلو « ىمتح ببسبال

 < ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو »

 ١» »« نوبسکی اوناک امب مهانذخأف اوب ذک نکلو

 ىتح ةقيقح تسيل - ةيكيتكلايدلا اهتروصب - ةموعزملا تايمتحلا نأ ىلع

 ف عقت ةلود لوأ نوكتس ايناطيرب نا هتايمتح بسحب سکرام ابنت دقف
 نأب ًابذتف « امدقت ةيلامسأرلا لودلا رثکآ تناک - هدهع ىلع - اهنال ةيعويشلا

 . ةيعويشلا ىلإ اهلوحيف اهريغ لبق اهيف « جضنيس » ىقبطلا عارصلا
 . ةيلامسأر ةلود «۲ » ةطحللا هذه تح تلازام ايناطيرب نأ ضرألا لك ف سانلا ماعيو

 . كلذك ةيلامأر ةلود - اكيرمأ ىهو- ىلامسأرلا ىعانصلا مدقتلا ىف امتثرو ىلا اهتثي رو نأ اک
 ٠ ىمتح كلذك اهبيترتو « ةيمتح ةيخيراتلا لحارملا نإ هويراوحو سكرام لاقو

 هلروط لك نال  ىخيراتلا اهروط قبست نأ رشبلا نم ةعومجم ىأل نكميال هنإو
 دوجو نود لوحتلا نكمي الف < اهقيرط نع لوحتلا متي ةيداصتقا وأ ةيدام ةادأ
 : ةيمتح ةروصب سمخلا ةيخيراتلا لحارماب رشبلا رمي نأ دبالف ء ةادألا هذه
 ٠ ةيناثلا ةيعويشلا ىلإ ةيلامسارلا ىلإ عاطقإلا ىلإ قرلا ىلإ ىلوألا ةيعويشلا نم

 دق نيصلاو ايسور امهو نيتيعويش نيتلود ربكأ نأ ضرألا لك ف سانلا ملعيو
 لوحتلا ةادأ دوجو نود ةيعويشلا ةلحرم ىلإ عاطقإلا ةهلحرم نم ةرشابم اترفق

 اتلك ناو « لاومألا سوؤر باحصأو لامعلا نيب ىقبطلا عارصلا ىهو ةيخيراتلا

 ! ةيعويشلا ف اهلوخد دعب الإ ةيعانصلا ةلحرملا لخدت مل نيتلودلا
 !؟ نذإ تابمتحلا نيأ

 ىه ةيعوبشلا نأب سانلل ءاحيإلل « ةاعدم ةصق اهرخآل اهلوأ نم ىه امنإ

 نا نم الدب نيعئاط اهولخدي نأ مهل ريخف « ةيرشبلا لكل ةيمتحلا ةياهنلا
 ! نهراک اهولخ دب

 ١١ فارعألا ةروس ]۹۷[,  ۲١ماع باتکلا س لوألا ةعبطلا تردص ۱۹۸۳ ,
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 قفلتو « ةيملعلا » تاريسفتلا قلتخت تحبلا ىئاعدلا فدهلا اذه لجأ نمو

 ! تايرظنلا

 اتل یاهایل ر یسضتا

 ةرغث ةرم لك ىف دجنف ؛ خيراتلل ىداملا ريسفتلا شقانن ةظحللا هذه ىلإ انك

 قئاللا همساب هوعدن نأ انل نآ دقو . ريسفتلا اذه تالالض نم ةلالض ىلإ ىدؤت

 ! « خيراتلل ىلهاجلا ربسفتلا » هيمسنف « هب
 اطقم . خيراتلا تايلهاج عم الإ لماعتيال هنأ : الوأ ةيمستلا هذه ىف ببسلاو

 ةرتف لاحلا ةعيبطب اهمهأو . ىرشبلا خيراتلا ف ىدهلا تارتف امات اطاقسإ

 . مالسإلا

 ىهو ةيلهاجلا عقلا ساسأ ىلع ىأ . ةتحم ةيلهاج ةيواز نم خيراتلا رسفي هنأ : ايناثو

 ةيداملا قلا زربت نأ « ةيحيراتلا تايلهاحجلا مظعم نأش اذهف . ةصلاخلا ةيداما ملا

 ةقيقحلا ىف ةدوجوم ريغ اهنأل ال . ايلعلا ةيناسنإلا قلا نم اهادعام لمهتو ةيداصتقالاو

 . ةيلهاج امنوك ببسب اهدقتفت ىه اہل نکلو

 نإف « ةيرشبلا ةايحلا فام لك ىه تسيل ةيلهاجلا ةيداملا ميقلا هذه نالو

 ةيرشبلا ةايح نم ةرتف ىأ ريسفت نع امات ازجع زجعي خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا

 . ةيلهاجلا ميقلا ريغ ىرخا ميق ىلع موقت
 ! مالسإلا وه هريسفت نع ىلهاجلا ريسفتلا زجعيام دشاو -

 . خيراتلا نم ةحيسف ةعقرو < ضرألا نم ةحيسف ةعقر مالسإلا لغش دقلو

 ريغ وهف ہریسفت نع زجعی ریسفت یآو « یملع ریغ ریسفت وهف هلهاجتی ریسفت یآو
 . ىرشبلا خيراتلا ريسفتل حلاص

 تلغش ىتلا ةرهاظلا هذه انل رسفي نأ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا ىدحتن نحنو
 تناكو « خيراتلا نم ةحيسفلا ةعقرلا هذهو « ضرألا نم ةحيسفلا ةعقرلا هذه

 لازامو « نورق ةرشع نم رثكا ضرألا ىف الماع هدوجو رمتسا ادوهشم اعقاو

 ةرتف هتضرتعا نأ دعب ديدج نم ثعبني نأ ىلع ارداق لازامو ‹ مويلا یتح امئاق
 . دومخلا نم

 هذه ىلع رهظ فيكو « ىرشبلا خيراتلا نم ةرتفلا اللت ف مالسإلا رهظ اذا
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 خيراتلا تايمتح لكل ةفلاخملاو « اهتامس رثكا ىف ةئيبلل ةفلاخملا ةروصلا

 !؟ ةموعزملا

 ىذلا تقولا ف “هللا نم ردقب لزن هنأو هللا دنع نم هنآ نمؤنف نحن امأ

 .. هللا هراتخا
 ف ةبيجعلا ةرهاظلا هذه نذإ انل اورسفيلف .. هللاب نونمّؤيال مهنإف مه امأو

 ! خيراتلا

 نم ةقيحسلا ةبقحلا كلت ف ءارحصلا كلت ىف لجر رهظ فيك انل اورسفيلف

 بابرألا ذبنو  كيرش الب دحاولا هللا ةدابع ىلإ وعدي انرق رشع ةعبرأ لبق نمزلا
 ةسا دقلا مهيلع ىفضت ارشب وأ « ةسوسحم امانصأ تناك ءاوس ١ اهلك ةفئازلا

 دنع نم سانلل نوعرشي ارشب وأ « ةرطابألاو كولملاك سانلا مهل دجستف ةفئازلا

 هعدتبت امهو وأ « ايلهاج افرع وأ ٠ هللا دنع نم لزنم ناطلس ريغب مهسفنأ

 - مسحو ةعاصن ىف - كلذب ةيرشبلا ررحيو ؛ مهولاب هدبعتتو سانلا سوؤر

 ىلإ ةيدوبعلا درب ‹ ناسنإلا ةماركل ةلذم ةيدوبع لك نمو « تيغاوطلا مكح نم

 مهرعاشمو مهنادجوو مهلوقع ررحتتو ؛ هتدابعب رشبلا مركي ىذلا قحلا دوبعملا

 . لدعلاو قحلا نورشني ضرألا ف ارارحأ نوقلطنيف ٠ هلك مهنايك ررحتي امك

 نوميقيو ‹ شويجو لودو مظن ةروص ىف رشبلاب ةدبتسملا تيغاوطلا نومطهيو
 . ةاواسملا مدق ىلع ةيناسنإلا ةوخألاب هيف نونمؤملا عمتمتي ايناسنإ اعمتجم

 . ةديقعلا قانتعا ىلع هاركإ نود ىنابرلا لدعلاب نيدلا اذهب نينمؤملا ريغ عتمتيو

 وأ ةفرحم ةيوامس تناك ءاوس - اهلك تانايدلا تناك ىذلا تقولا فو
 لاجر » و ةنهكلا نم ءاطسو مهبرو رشبلا نيب ميقت - رشبلا عنص نم تاينثو
 ءىجي .. ةريرشلا وأ ةريخلا حاورألا نم وأ ٠ ناثوألاو مانصألا نم وأ « نيدلا

 هللاب ىرشبلا بلقلا طبريو ٠ برلاو دبعلا نيب ةطاسو لك ىغليف ةيعادلا اذه
 : طیسو الہ ةرشابم

 . « ۱ , « مکل بجتسا ینوعدا مكبر لاقو
 « ۲ «٠» ناعداذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ىنع یدابع كلأس ادإو »

 اذه ءىجي ضرألا لك ىف ءارقنلا ىلع ءاينغألا هيف ربجتي ىذلا تقولا فو

 ١ ١ رها ةروس ء ] ١١ [
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 نكلو . ىقبطلا دقحلا ساسأ ىلع ال ٠ نيربجتملا ءاينغألا ناطلس ىغليف ةيعادلا

 ‹ « ةقبط » اهلحم لحيو « ةقبط » ليزي الف ٠ نييلزألا لدعلاو قحلا ساسأ ىلع
 رشبلا نم ناطلسلا عزتي لب ٠ ءارقف مهفصوب ءارقفلل ناطلسلا ىطعيالو

 مضخي ةعيرش مدقيو ٠ هللا ىلإ هدريو ءاوسلا ىلع مهئارقفو مهئاينغأ « اعيمج

 ةعيرش ‹ ءالؤه الو ءالؤه غوص نم تسيل « نيموكحمو اماكح اعيمج سانلا اهل

 ةيحورلا هتاجايتحا عيمج ىبلتف « ناسنإ وه ثيح نم « ناسنإلا » عم لماعتت

 جهنملا هل مسرتو « ةيقلخلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركفلاو

 لبق نم قوبسم ريغ وحن ىلع ؛ طبارتتو نزاوتتو ةايحلا هب ميقتست ىذلا لماكتملا

 . مويلا ىلإ ةيرشبلا ريتاسد نم ناك ام لك ف دعب نم قوحلم الو

 ضرألا عاقب لك ف وأ ضرألا عاقب نم ريثك ف « نيدلا » ناك ىذلا تقولا فو
 - قحلا دوبعملا هدحو هللال - ةناكتسالاو عوضخلاب سانلا سوفن ف طبتري

 لاجرو ةنهكلا ىعريو « ناطلس نم اهب هللا لزنا ام عمتجملا ىف ةملاظ عاضوأل لب

 نيربجتملل مهنوعضخيف نيدلا مساب سانلا سوفن ف هنومنيو لذلا اذه نيدلا

 ف ملظلاب ىضر نم نإ سانلل لوقيف ةيعادلا اذه ءىجي « ناطلسلا ىوذ نم
 ةرخآلا ف هللا دنع هل ناكم الف هناطلس نم جورخلا وأ هتلازإ ىلع رداق وهو ايندلا

 مهافوت نيذلا نإ » : « مهسفنأ ىملاظ » مهمسا حبصيو  ميظع باذع هلو
 . ضرألا ف نيفعضتسم انك : اولاق ؟ متنك ميف : اولاق مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا
 تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف ؟ اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرا نكت ملا : اولاق

 ةليح نوعيطتسيال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسلملا الإ . اريصم
 اوفع هللا ناكو « مهنع وقعي نأ هللا ىسع كئلوأف « اليبس نودتهيالو
 « ۱ »۰ اروفغ

 زربيو اهتياعرو اهميركت ىلإ وعدب ‹ رقتحتو ةآرملا هيف ناهت ىذلا تقولا فو

 . اهتيناسنإ

 ريرحتل وعدي فسخلاو ةناهملا عاونأ ىسقأ قيقرلا هيف ماسي ىذلا تقولا فو

 . ىاسنإ ساسأ ىلع هتلماعم ناسحإو قيقرلا

 . تقولا فو .. تقولا فو .. تقولا فو
 .. ةمأ ئدابملا هذه ىلع ىبري نأ لجرلا اذه عاطتسا فيك انل اورسفيل مث

 ۰ ١» ءاسلا ةروس ] ٩۷ - ۹٩ [
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 عم فلاتتو دحتت نأ ىبأت ةرحانتملا ةرثانتملا لئابقلا نم ةعومجم تناك ةمأ

 . ةفغللا ةدحوو « ضرألا ةدحو .. فلأتلا ىلإ وعدت ىتلا رصانعلا لك دوجو

 كلذ عمو .. سنجلا ةدحوو « خيراتلا ةدحوو  ةفاقثلا ةدحوو ٠ دئاقعلا ةدحوو

 ةظحل ىواستال ىتلا ةهفاتلا اهتاعازنو ةيلهاجلا تاراث مهدحوت نيب لوحت

 ىأ - ةمأ لجرلا اذه ىنبيال رثانتملا تيتشلا اذه نمو ! عارصلا نم ةدحاو

 ةطبار ىلع موقتال ةمأ .. ةديقع ةمأ ‹ خيراتلا ف ةديرف ةمأ امنإو - ةما

 موقتامنإ « ةبيرقلا حلاصملا ةطبار الو ةغللا ةطبار الو « مدلا ةطبار الو ١ ضرألا'

 ىعورلاو ىشبحلاو ‹ ىشرقلا ىبرعلا اهيف عمتجيف . ةديقعلا ةطبار ىلع
 ‹ ةديقعلا ف ةاواسملاو ةيناسنالا ف ةاواسملا نم ةدحاو ةدعاق ىلع ؛ ىسرافلاو

 ةيرشبلا ىلع لب ةئيبلا كلت ىلع ةدجلا لك ةديدج ةدعاق ىلع مهنيب زيامتلا نوكيو
 « ١ ,« مكاقتا هللا دنع مكمركإ نإ » ذئموي اهلك

 « ۲ «٠» ةوخإ نونمؤملا امنإ » : هللا ىف ةوخألا ىلع موقت ةمأ

 نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص ىف نودجيالو » : لفاكتلا ىلع موقت ةمأ
 . « ۲ »« ةصاصخ مهب ناک ولو مهسفنأ ىلع

 اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو » ىنابرلا لدعلا ىلع موقت ةمأ

 « ٤ د« لدعلاب

 . خيراتلا ف ةديرف ةمأ .. راصتخاب

 ةعرسلا هذهب ضرألا ءاجرأ ف ةمألا هذه تحاسنا فيك كلذك انل اورسفيلو

 ىتلا ةديقعلا كلتل ةرشان نكلو « سانلل ةدبعتسم الو < ضرألل ةيزاغ ال . ةلهذملا

 ‹ لفاكتلاو ةوخألا ىلإ وعدتو « هدحو هلل ةدابعلا هجوتو رشبلا نع ةسادقلا ليزت

 ةعرسلاب اهلك ئدابملا هذه رشتنتف .. قيقرلا ريرحتو ةأرملا ريرحت ىلإ وعدتو
 ! ضرألا اهب حتفت ىتلا ةلهذملا

 ! خيراتلل ىلهاجلا مهريسفت ىضتقمب هلك اذه انل اورسفيلف

 ىلإ ىدأ - عمجأ ملاعلا ف لب - ةيبرعلا ةريزجلا ف ثدح ىدام ريغت ىأ

 ۾ رجب نم هعابتاو ره اهرشنر ةوعدلا هذهب ماو ياع هلا ىلع لجيل ا24 رده

 ضرألا ءاجرأ ف

 ١ ١» تارجحلا ةروس ] ١١ [  ٠١ ١سورة ]رشحلا ١ [
  « ۲ «۰تارجحلا ةروس ] ١١ [ ١ ٤ « ءاسملا ةروس ] ٥۸ [
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 ىدأ - عمجأ ملاعلا ف لب - ةيبرعلا ةريزجلا ف ثدح ىداصتقا ربغت ىأ

 “ هروهظ ىلإ

 لازتام ىذلا < مخضلا ثدحلا اذه اهنع ًاشنب نأ نكمي ةيخيرات ةيمتح ىأ

 !؟ ةظحللا ىتح ةمئاق هتماخض

 دعبالو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةتعب لبق تريغتام .. ةئيبلا ىه ةئيبلا

 .. نورق ةدچل هتتعب

 ةريزجلا ىف ةيوعرلا ةئيبلا : ىداصتقالا عضولا وه ىداصتقالا عضولا

 . ةنيدملاو ةكم ق ةيراجتلا ةئيبلاو . اهتمرب ةيبرعلا
 .. خيراتلا تايمتح رظننلف .. خيراتلا امأ

 .. ديبعلا ريرحت ةكرح ايروأ ف تماق ةوعدلا هذه دلوم نم نورق ةعبس دعب

 اونوكبل ديسلا ةضبق نم مهتررح امنإو امامت ديبعلا ررحت مل اهنإف تماق نيحو

 نم ةيسنرفلا ةروثلا مهتررح رثكأ لب ةلماك نورق ةرشع دعبو .. ضرألل اديبع

 ! نورق ةرشعب كلذ لبق مهررح مالسالاو ! عاطقإلا ميحج

 ريرحت ةكرح ابروأ ف تماق رثكأ وأ ةوعدلا هذه دلوم نم انرق رشع ىنثا دعب
 تلازامو ٠ مالسإلا اهل اهلفك ىتلا قوقحلا ضعب ةارملا تطعأ ىتلا  ةارملا
 . ةظحللا هذه ىلإ اهيلع لصحت مل قوفحلا ضعب

 « ةيطارقميدلا » ىلإ ةوعدلا تأدب ةوعذلا هذه دلوم نم انرق رشع ىنثا دعب
 ىتلا ةوعدلا ىهو « ماكحلا نم ةيغاطلا ةطلسلا عزنو ىروشلا ىلع ةمئاقلا

 تناك نإو « عاطقإلا دوهع ف مهل نكت مل تانامضو اقوقح سانلا تطعأ

 مالسإلا يطعا امنيب .. راتسلا ءارو نم ةمكاحلا ىه لازتام ةكلاملا ٠ ةقبطلا ١
 ىلإ ال هللا ىلإ ةطلسلا در عم انرق رشع ىنثاب كلذ لبق قوقحلا لكو تانامضلا لك
 ' هللا دابع نم نيكلاملا

 ف ةمئاق ةضيغبلا ةيرصنعلا لازتام ةوع دلا هذه دلوم نم انرقرشع ةعبرأ دعب

 « نونولملا ١ لماعيو « بورح اهلجأ نم موقتو لود اهساسأ ىلع موقت . ضرألا

 بونجو اكيرمأ ف سانلا اهفرعي ىتلا ةيرزلا ةلماعملا كلت ضيبلا ىديآ ىلع اهيف

 رهص دق - انرق رشع ةعبرأ لبق - مالسإلا امنيب : ناكم لك فو ايقيرملا
 نيح ةاواسملا مدق ىلع ةدحاو ةمأ ف بوعشلاو تاغللاو ناولالاو سانجألا

 . هللا ف ةدحاولا ةديقعلاب مهطير
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 ميمجل ةلودلا ةلافك ادبم لازيام ةوعدلا هذه دلوم نم انرق رشع ةعبرأ دعب
 ةلودلاو « ةيلامسارلا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف قيبطتلا مات ريغ اهبعش دارفا
 ةمقلب سانلا لذتستو « ناسنإلا ةمارك باسح ىلع هقبطت هقبطت ىتلا ةيعويشلا

 رشع ةعبرأ ذنم ادبملا اذه مالسإلا ررق امنيب ‹ ناطلسلل اوعضخب ىكل شيعلا
 . هتماركو ناسنإلا ةيناسنإ ىلع ةماتلا ةظفاحملا عم انرق

 لك مالسإلا اهب قبس ىتلا مضاوملا ددعن انيضم اذإ ماقملا انب لوطيو

 ! خيراتلا ف اهب درفت ىتلا وأ ‹ ةموعزملا خيراتلا تايمتح
 مالسإلا راشتناو مالسإلا روهظ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا انل رسفي فيكف

 !؟ مالسإلا اهرقأ ىتلا ميقلاو ئدابملاو

 ةيبرعلا ةريزجلا ف سانلا ريغ ىذلا وه ىداصتقالاو ىداملا عضولا له

 قحلابو « هللاب سانلا ناميإوءةديقعلا اهنإ مأ ١ مالسإلا اهحتف ىتلا ضرألاو
 امنإ « ةداملا منص نم ىه الو ٠ ةداملا ف تسيل ءايشا ىهو !؟ نييلزألا لدعلاو

 ! مهرعاشمو مهبولقو سانلا لوقع ف ىه

 الفاكت راص امنإ اعاطقإ دعي ملو اقر دعي ملف « لدابتلا بولسأ ١ ريغت فيكو
 سانلا تثعبف سوفنلا تالم ةديقعل مأ ةيدام بابسألا ؟ عممتجملا ف ةوخأو

 مكحتو ملظلا عنمت ىتلا هللا ةعيرشل هوعضخيل لدابتلا بولسأ نوريغي
 !؟ لدعلاب

 ددح ىذلا وه مهروحش نإ مأ مهروعش ددح ىذلا وه سانلا دوجو ناك له

 !؟ مهدوجو بولسأ
 ' !؟ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا ةاعداي اذام

 خيراتلا رسفي ريسفت ىأ هيلع قبطنيال اينابر ارمأ لظيسو مالسإلا ناك دقل
 نم ذخأن انكلو . ةيداصتقا وأ تناك ةيدام ٠ ةيضرألا ةيلهاجلا ميقلاب ىرشبلا
 « ىناسنإلا » ريسفتلا ريغ ريسفت لك ةاعدو ىداملا ريسفتلا ةاعدل اربع مالسإلا
 . ناسنإلل

 .. معن .. ىناأبر رمأ مالسإلا

 .. رشب مالسإلاب اوماق نيذلا نكلو

 نوريغتيالو نوكرحتيال رشبلا نأ خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا معز دقلو
 اوكرحتي نأ نكمبال مهنأو .. ةيداصتقا وأ ةيدام تاريغت ببسب الإ نوريغيالو

 ةقحال ىتأت اهلك هذه نأل < ئدابم وأ ميق وأ ةديقع وأ ةركف . ىونعم ءىشب
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 ةروصلاب ضرألا ف مالسإلا دوجوف .. هنع ةقثبنمو ىداصتقالاو ىداملا ربغتلا

 .. امامت كلذ ريغ انملعي اهب مت ىتلا

 . نييلزألا لدعلاو قحلاب مهناميإو « هللاب سانلا ناميإ : ةديقعلا نأ انملعي

 ريغتلا ةجيتن ثدح رييغت ىا نم ريثكب مخضا ضرألا ف ارييغت ثدحي نا نكمي
 .. ىداصتقالا وأ ىداملا

 افالتخا فلتخبي ةديقعلا هثدحت ىذلا رييغتلا عون نأ كلذ نم رثكأ انملعيو

 .. ةديقع الب - ةيداصتقاو ةيدام بابسأل - ثدحي ىذلا ريغتلا نع ايرذج

 . ةعيفرلا ئدابملاو ايلعلا ميقلا نم سسأ ىلع ٠ ناسنالل ةديدج ةأشن مالسإلا

 ايرذج اًئيش ريغيال « ةلاح ىلإ ةلاح نم ىئزج ريغت درجم ىرخألا تاريغتلا امنيب
 .. رامدلاو ساكتنالا ىلإ هب یدؤی دقو « ناسنإلا ف

 نأو ! « ناسنإ » هنكلو .. ةدام سيل ناسنإلا نأ كلذ دعبو كلذ لبق انملعيو

 ةيلعاف رثكأو « ريثكب ىلعأو ريثكب لضفأ ناسنإ هنأ ىلع هعم لماعتي ىذلا ماظنلا
 ! ناوبح هنأ ىلع وأ « ةدام هنأ ىلع هعم لماعتي ىذلا ماظنلا نم ريثكب

 يسال السلا سفتلا

 خيراتلل ىمالسالا ريسفتلا نع لصفملا ثيدحلا لاجم ةقيقحلا ف انه سيل
 ج ذامنلا اهل ذخؤتو « ةركفلا هيف طسبت لقتسم ثحب ىلإ جاتحب عوضوم كلذف

 . هيف رشبلا لاوحأ ىتشو هدوهع ىتش ف ىرشبلا خيراتلا نم

 اضرع خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا نع ثيدحلا ددصب نحنو انب نسحي هنكلو
 داكي هنأل « ىمالسإلا ريسفتلل ةضيرعلا طوطخلاب لقألا ىلع ملن نأ ةشقانمو

 . اهيلع موقي ىتلا سساألا نم ريثك ف ربسفتلا كلذل لباقملا هجولا نوكي
 « ىداملا ريسفتلا ةشقانم ءانثا ف طوطخلا هذه ضعب ىلإ انحملا اننا بسحأو

 نا ماقملا اذه ف انبسحو  عيرس ضرع ف طوطخلا هذه عيمجت لواحن نآلاف
 . ليصفت نود ةماعلا سسألا ىلإ ربشن

 ىلع ءادتبا ناسنإلا عم لماعتي خيراتلل ىمالسالا ريسفتلا نأ تايهيدبلا نم
 رصتعلا نأ ىآ . ناسنإلا خيرات وه خيراتلا نأو . ناويح الو ةدام ال . ناسنإ هنأ

 بتك دقف . هنم دحأو بناج ال هعومجمب ناسنإلا .. ناسنإلا وه هيف لاعفلا
 تالاحوأ ىدهلا تالاح ف ءاوس - ةعمتجم هبناوج لكب خيراتلا اذه ناشنإلا

 هتایعامتجاو هتایداصتقاب هبتک . هلقعو همسجو هحورب هبتک . لالضلا
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 عمو « ميقلاو راكقألا عمو ء ىداملا نوكلا عم لماعتلاب هبتك . هتايسايسو

 هتاعلطتو ةيلخادلا هعفاودب هبتك . لايخلاو عقاولا عمو « ىؤرلاو مالحالا

 نوكلا طوغض ! هتايك جراخ نم هيلع ةعقاولا طوغضلاب هبتك امك هتاحومطو
 ةرذ لكي هبتك .. ةيركقلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا طوغضلاو ىداملا

 رداص وهف هتازاجتإ نم زاجتإ وأ خيراتلا اذه روطس نم رطس لكو . هناك نم

 نع ال نايكلا اذه عومجم نع هرودص ف لیصا وهو ‹ هلک ناسنإلا نایک نم
 . نايكلا اذه نم دحاو بناج

 ةخفنو ضرألا نبط نم ةضيق هتأ ىلع ناسنالا عم ىمالسالا ريشفتلا لماعتي

 . دحوم نایک اعم امهنم نوکتی « نیلعافتم نیکسامتم نیطبارتم « هللا حور نم
 نم هيف تخفتو هتيوس اذإق « نيط نم ارشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ ,

 « ۱ »« نیدجاس هل اوعقف یحور
 ‹ هللا حور نم ةخفتو . ضرألا نبط نم ةضبق : ناسنإلا نيوكت وه اذه

 نم حيصأق رخآلا عم امهتم لك لعافتو اتطبارتو الماك اجازتما اتجزتما

 . ةايحلا عقاو.ف هعم لماعتنو هفرعن ىذلا ناسنالا كلذ امهتليتصح

 احور سيلو ٠ هيف ةيولعلا ةخفنلا لبق ناك امك ةصلاخ نيط ةضبق سيل هنإ
 فلتخت ةلدبارتم ةدحو ىف اعم نارمألا وه امنإ « نيطلا ةضبق نم ةقيلط ةصلاخ

 ٠ حورلا ةخفتو ةصلاخلا نيطلا ةضبق نع ايرذج افالنتخا اهنصئاصخ ف

 . كلتو هذه نم هباشملا ضعب نيحلاو نيخلا نيب لمحت تناك نإو « ةصلاخلا

 كلت ىف ىتح اهنكلو ٠ حورلا ملاع وأ دسجلا ملاع وحن اديدش احونج حنجت نيح
 . نيلصقنم نيرصنعلا نم ىأل ادبا ةلثامم نوكتال تالاحلا

 هتأل . نيطلا ةضيق ىلإ برقا نوكي ةطبضنملا ريغ ةحماجلا ةوهشلا ةظحل ف

 ادبا نوكيال كلذ عمو « هبناوج نم رخآ بناج ىأ نم رثكأ هدسجب لماعتي
 ةدارالاو ىعولا نم اردق - لقألا ىلع - هيف نأل«ناويحلاك اصلاخ ادسج

 الو ىعوب لمعيال ناويحلا امنيب « نيطلاب قصاللا لمعلا اذه ف ىتح رايتخالاو
 . رايتخا الو ةرح ةدارإ

 ٠ حورلا ةخفت ىلإ برقا نوكي ةموهملا ةقرشملا ةفيفشلا ةفرفرلا ةظحل فو .
 ةصلاخ احور ادبا نوكيال كلذ عمو . دودحملا سحلا راطإ نم هحورب قلطني هنأل

 . [ ۷۱-۷۲ ] ص ةروس ء١
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 امامت فكيال القعو « هدوجو نم صلختي نأ عيطتسم ال ادسج هل نأل ةكئالملاك

 ةظحل . ضرألا خيرات ف رشب اهفرع دوجو ةظحل ىلعأ ىلإ رظنا . ريكفتلا نع
 ملسو هيلع هتلا ىلص ناك له « ملسو هيلع هتلا ىلص هلا لوسر ىلع لزنتملا ىحولا
 هلوق ىلإ عمتسا . هنم ىقلتيو مالسلا هيلع ليربج حفاصي وهو ةصلاخ احور
 : یلاعت

 عبتاف هانأرق اذاإف « هنآرقو هعمج انيلع نإ ‹ هي لجعتل كناسل هب كرحتال »

 « ١ »۰ هنایب انیلع نإ مث ‹ هنآرق

 ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر نم اقوخ ؛ ناسللا كرحتو لقعلا كرحت دقف
 هنأل ءىش هنم ميضي نل هنآ هتلا هنأمطف « ینابرلا ىلیزتتلا نم ءىش ظفح هتوفی نآ

 . هنایبو ( هتءارق یآ ) هنآرقو هعمجو هظفحب لفکتملا وه یلاعتو هناحبس

 . حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق : هل نينوكملا هيرصنعب ناسنإلا وه اذه

 ال ةللضم ةلواحم ىه رخآلا نود هيرصنتع نم دحاوب هريسفتل ةلواحم لكو

 . حورلا ةخفن بناج نم وأ نيطلا ةضبق بناج نمرسف ءاوس . ةقيقح ىلإ ىدؤت
 وا ايرظن ءاوس - ناسنإلا ريسفت ىلإ امئاد حنجت هلك غيراتلا ف تايلهاجلاو

 قحسي ثیحب بلاغ بناجہ وأ « هبناوج نم دحاو بناجب - اعم امه وأ ایلمع

 . هيغلب داكيو هرهقيو رخآلا بناجلا

 اذإف « ةداملا بناجو « سحلا بتاجو « دسجلا بناج زربت ةيداملا تايلهاجلا
 ‹ حورلا بناج تبآو لقعلا بناج تذخا ةيولعلا ةخفنلا نم ائيش تذخا
 دقفف ةداملا ملاعو سحلا بلاطمو دسجلا تاوهش ىف - مث نم - لقعلا ترخسو

 نم ةيلاخ ضرألل ةيدام ةرامع اشنأو « نيطلا ةضبق عم فساو ‹ هتعفرو هتيولع

 . حورلا ةقارشإ

 هرهقتو هتبكتو دسجلا لمهتو « حورلا بناج زربت ةيحورلا تايلهاجلاو

 ‹ ةينابهرلاو ةيكودنهلا لعفت امك. حورلا ةعفر لجأ نم هبيذعتب موقتو هرقتحتو
 الو « ضرألا ةرامعب ناسنإلا موقيالف « ةداملا ملاعو سحلا ملاع لمهت اهنا امك
 ف « ءانفلا » ةذلب ءافتكا « لدحلاو قحلا ةماقإل دهاجيالو « نايغطلاو رشلا لتاقي

 ' « دوجولا » اهلالخ نم متي ىتلا « حورلا ملاع
 ‹ ةيداملا ف ةقرغم ةيدام ةيلهاج - حسضاو وه امك - ةرصاعملا ةيلهاجلاو

 ٠١ « ةمايقلا ةروس ] ۱١ ۱١۹ [ .
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 . ةتحب ةيدام ةايحلا ةدعاق . ىلامسأرلا ركسعملا وأ ىعويشلا ركسعملا ىف ءاوس

 ريسفتلاو . تحب ىدام ساسأ ىلع ضرألا ةرامعو ٠ ةتحب ةيدام ةايحلا ميقو

 _ ةقيقحلا ف  ةيرظنلا تناك نإو . كانهو انه ةايحلا مقاو وه خيراتلل ىداملا

 لماعتي قيبطتلا ىفف ! قيبطتلا نم ىتح ريثكب اوسأ ةيرظنلاو . نييعويشلل اكلم

 ف ةلأ هنآ ساسأ ىلع وأ ١ ناويح هنأ ساسأ ىلع ناسنإلا مم نيركسعملا الك

 ركسعملا درفنيف ةيرظنلا ف امأ .. نايحألا رئاس ىف ناويحو نايحألا ضعب
 نأل ٠ ةداملا نيناوق هيلع قبطنت ةدام هنأ ىلع ناسنإلا عم لماعتلاب ىعويشلا
 نييممألا ريخست ىلإ فداهلا ربكلا ططخملا ف « ةيمدقت » ةوطخ ةبعويشلا
 . راتخملا هتلا بعشل
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 هلعجيس هنإ ةكئالملل لاقو ناسنإلا هتلا اشنا حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق نم

 : ضرألا ف ةفيلخ

 « ١ » « ةفيلخ ضرألا ف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو »
 ةردقلاو ريمعتلاو ءاشنإلا ىلع ةردقلاو ةرطيسلاو ةنميهلا نمضتت ةفالخلاو

 : ةفالخلل ةحلاصلا تاودألاب هتلا هدمأف .. رايتخالاو زييمتلا ىلع

 « ۲ » « ... اهلك ءامسألا مدآ ملعو »
 . « ۲ » ١ ملعی ملام ناسنإلا ملع  ملقلاب ملع ىذلا « مركألا كبرو ارقا »

 حمسلا مكل لعجو « اًنيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخآ هتلاو »

 « ٤ » « نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو
 ٠» © ٠ ؟ نيدجنلا هانيدهو ؟ نيتفشو اناسلو ؟ نينيع هل لعجن ملأ »

 دقو « اهاكز نم حلفا دق « اهاوقتو اهروجف اهمهلأف « اهاوس امو سفنو »

 « 1 » « اهاسد نم باخ

 « ۷ , « اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكاشنأ وه »

 » ١ « ةرقبلا ةروس ] ۳١ [

 «r ٠ ةرقبلا ةروس | ۲١ [

 [ 9 - ۲ ] قلعلا ةروس « ۲ »

 . [ ۷۸ ] لحتلا ةروس « » ٤
 [ ١١ - ۸ ] دليلا ةروس « * +

 » ١ « سمشلا ةروس ] ۷ - ١٠١ [

 ٠  ۷دوه ةروس» ] ١١ [
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 ١ هنماعيمج ضرألا ف امو تاوامسلا ىف ام مكل رخسو « » ١ «

 « ۲ « هقزر نم اولکو اهبكانم ف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج یذلا وه
 ىنعملا ىلع « هتلا ةدابع وه هلك اذه لمشي الماش افده ناسنإلل هلا لعجو

 : ةدابعلل لماشلا

 ١ نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو « « ۲ «

 كيرش ال نيملاعلا بر هتل ىتاممو ىیایحمو یکسنو یتالص نإ : لق
 « ٤ ۲ هل

 نكلو .. قولخملا ىلع قلاخلا قح « هتاقولخم ميمج ىلع هلا قح ىه ةدابعلا

 اهل « ةداملاف » . هنيوكت بسانت ةدابع هتاقولخم نم عون لك ىلع ضرف هتلا
 ةدابع اهنأ ف اعيمج كرتشت .. ةدابع هل ناسنإلاو « ةدابع اهل ةكئالملاو « ةدابع

 . ةقيرطلا ف فلتخت نكلو « حيبست » اهنأو « دوجس » اهنأو
 رمقلاو سمشلاو ٠ ضرألا ف نمو تاوامسلا ف نم هل دجسي هلا نأ رت ملأ ١

 « 2 ء٠ .. سانلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو

 حبسي الإ ءىش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاوامسلا هتل حبست ١

 . « 1 » « مهحيبست نوهقفت ال نكلو . هدمحب

 بسانيو « ةفالخلاب هصاصتخا بساني ةدابعلا نم نولب ناسنإلا صتخاو

 . حورو لقعو دسج نم هنیوکت

 هلسر دي ىلع هایإ تلا هملع نیعم وحن ىلع حیبستلاو دوجسلاب هتلا دبعي وهف

 جهنملا ىضتقفمب ضرألا ةرامعب هدبعيو ؛ ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر مهمتاخو

 . طسقلاب اهتماقإو ضرألا ف سانلا ةابح ميظنتل تلا دنع نم لزنملا ىنابرلا

 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزناو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل
 . ۷ .« طىسقلاب

 هلکاو ضرألا بکانم ف هیشم فو . هتل دباع وه هکسنو هحیبستو هتالص یفف

 ( ٠١ ] ةيتاحلا ةروس
 ] 2 ] دلا دروس

 [ 31 ] نابرادلا ةروس
 ] NI _ 117 ] ماعنألا ةروس

 [ ٠۸ ] ححلا ةروس
 ] 4 ] ؛ارسإالا ةرونس 1

 [ ٠١ ] ديدحلا ةروس ۷

 و سا ا چپ رس

۳40 



 هجاوز فو . هتل دہاع وه مارحو لالح نم هلا اهماقآ ىتلا طباوضلاب تلا قزر نم

 فو. هلل دباع ىه ةينابرلا تاهيجوتلاو طباوضلا دودح ىف اهتياعرو هترسا ةماقإو

 ىلع ضرألا ةرامعب مايقلل وأ « هيهاونو هبز رماوأ ىلع فرعتلل ءاوس ملعلا هبلط

 ىفو . هتل دباع وه ضرألا ىف تلا ةعيرش هتماقإ فو . هتل دباع وه ىنابرلا جهنم ا
 نإ لق » : ىلاعت هلوق ىنعم كلذو .. تل دباع وه ايلعلا ىه هتلا ةملك نوكتل هلاتق

 « ١ » « هل كيرش ال نيملاعلا بر هتل ىتاممو یایحمو « یکسنو یتالص
¥ ¥ # 

 . اهيف هلمع ةعيبطو ضرألا ف ناسنإلا ةمهم تنيبت كلذ نيبت اذاإف

 ناويحلا ةقيرط ىلع سنجلا سراميو برشيو لكأي نأ ناسنإلا ةمهم تسيل

 ال ناسنإلا ةقيرط ىلع نكلو ٠ ضرألا ف هلمعو هطاشن نم اءزج اذه ناك نإو

 اديقتمو طباوضو تاهيجوت نم هلا لزنأ امب امزتلم ىأ « ناويحلا ةقيرط ىلع

 . مارحلاو لالحلاب
 هطاشن نم اءزج اذه ناك نإو « هدحو ىداملا جاتنإلا ىه هتمهم تسيلو

 اكردم ايعاو ىأ « ةلآلا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىلع نكل+ضرألا ف هلمعو
 لالحلا ددحت ىتلا ةينابرلا طباوضلاب جاتنإلا ف امزتلم  ايلعلا هفادهآل

 . بودنملاو هوركملاو حابملاو حيبقلاو نسحلاو مارحلاو
 « ةحيحصلا ةديقعلا لمشي ىذلا لماشلا اهانعمب « ةدابعلا » ىه هتمهم

 ةيسايسلا ةايحلا تالاجم ىتش ىف ىويحلا طاشنلاو « دبعتلا رئاعشو
 تلا جهنمب هلك كلذ ف امزتلم خلا .. ةينفلاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 هنع اهلصف نكميال هب ةقصال ةيقالخا ةعيبط وذ هلمعف لاوحألا عيمج فو

 قاطن نع جراخ هلامعأ نم دحاو لمع دجويالو . ريرش امإو ريخ امإ وهف
 نأ الإ « انف وأ اركف وأ اعامتجا وا اداصتقا وأ ةسايس ناك ءاوس « قالخألا

 . ناسنإلا هيلع بساحي ال ةيدارإلا ريغ ةعيبطلا لامعا نم المع نوكي
 . هاجتالا درفم ال ةهجولا ىئانث ناسنإلا نوك نم ةيقالخألا ةميقلا ًأشنتو

 . امهادحإ رايتخاو نيتهجولا نيب زييمتلا ىلع ارداق هنوك نمو
 باخ دقو اهاكز نم حلفا دق  اهاوقتو اهروجف اهمهلاف اهاوس امو سفنو »

 ۾ ٣ , « اهاسد نم
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 ف وأ < سنجلاو نكسملاو سبلملاو بارشلاو ماعطلا ف ءاوس . قالخألاو
 ميقلا » ىه ٠ خلا .. نفلا ف وأ . ركفلا ف وا « داصتقالا ف وأ . ةسايسلا
 ةايحلا ةماقإل ىعسي ىتلاو « هتافرصت ىف « ناسنإلا » اهب ديقتي ىتلا « ايلعلا

 اهئأدأ ىلع صرحي ام ردقب اناسنإ نوكي ىتلاو « اهساسأ ىلع ةيرشبلا

 . اهيف نواهتيو اهنم تلقنيام ردقب هتيناسنإ نم دقفيو . اهتماقإو
 « هتمارك » كلذك نوكتوءناسنإلا « ةيناسنإ ١ نوكت وحنلا اذه ىلعو

 اتبع نكي مل ناسنإلل ىنابرلا ميركتلاف

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو »
 « ۲ , « الیضفت انقلخ نمم ریثک ىلع مهانلضفو

 ىذلا ىقالخألا رصنعلا اذه - لمشي اميف - ليضفتلاو ميركتلا لمشي امنإ

 ‹ ناويحلا ةايح نع قرتفتل « كلذك هلامعأ هب موقتو . ناسنإلا ةايح هيلع موقت
 ‹ كاردإ الو ةدارإ الو اهل ىعو ال ىتلا ةداملا تافرصت نع ىلوأ باب نم قرتفتو
 اهأشنا ىذلا ٠ قلاخلا ةدارإ نم اهيلع ضورفملا لماكلا رهقلاب فرصتت امنإ
 اليدعت الو هنم اكاكف كلمت ال « هيلع ىرجت ىذلا وحنلا ىلع اهرومأ ىرجاو

 ذإ« ناسنإلا هيف قلاخلا عضو ىذلا ميركلا عضولا نيبو كلذ نيب ناتشو . هيلع
 هتافرصت نع الوئسم كلذ لباقم هلعجو  رايتخالاو زييمتلا ىلع ةردقلا هاطعا
 : اهلمح نم « ةداملا » تقفشا امنيب ١ اهلمح ىتلا « ةنامألا , كلت ىضتقمب

 اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ ١

 « ۲ » « .. ناسنإلا اهلمحو  اهنم نقفشأو
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 هنوراتخي ىذلا قيرطلا بسحب ايرذج افالتخا رشبلا لاوحأ فلتختو

 ةنجلا ىلإ امإ ةمايقلا موي ناسنإلا ريصم ىلع فالتخالا رصتقي الو . مهسفنأل
 . كلذك ايندلا ةايحلا ف رمألا فلتخي لب  رانلا ىلإ امإو

 هدحو هللا اودبعف ١ ريخلا قيرط « هلا قيرط اوراتخا اذإ مهنا فالتخا لوأ

 ءدب ىذ ؟یداب اوجن دقف«ینابرلا جهنملا یضتقمب مهتایح ف اوراسو . كيرش الب

 ال ىتلا ةاواسملاو ةماركلاو ةزعلا مهل تققحتو . ضعبل مهصعب ةيدوبع نم

 ىلع هل اديبع مهلك نوحبصيو«ميرشتلا قح رشبلا نم عزني نيح الإ ادا ققحتت

 ]۷: ] ءارسإلا ةرونس “
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 مسي ىذلا ملظلا نم اوجنو . هتلا ةعيرشل مهلك نيعضاخ < ةاواسملا م دق

 ثدحي هنإف ؛ مهسفنا عنص نم عئارشب رشبلا مكحي نيح اعيمج تايلهاجلا
 ريدت اهنإف مكحت نيحو « مكحت ىتلا ىه ةنيعم ةقبط نإ تايلهاجلا كلت ف امئاد
 . نيرخآلا حلاصم باسح لع اهحلاصم ققحت ىتلا ةقيرطلاب رومألا

# #% # 

 . ةكربلاو ةنينأمطلاو رارقتسالاو ةفاظنلاب مستت مهتايح نإ مث
 لالحلاب مازتلالا نم . تلا الإ هلإ إل تايقالخأ نم ةدمتسملا ةفاظنلا

 « ناسنإلا ةيناسنإ ىلإ دسجلا ةيناويح نع عفترتل عفاودلا طبض نم . مارحلاو
 . نآ ف هحورو همسجب ةايحلا سرامي ىذلا

 ال ىتلا ةمكحملا ةميكحلا ةينابرلا ةعيرشلا قيبطت نم دمتسملا رارقتسالاو
 ةاتعمالو ؛ ةكرحلا نع دومجلا رارقتسالا ىنعم سيلو . فارحنا الو اهيف طبخت

 اهيلع موقت ىتلا سسألا رارقتسا هانعم امنإ . تالكشملا نم لماكلا ولخلا كلذك

 دجت رومأ نم ولخت الو  ةلعافلا ةكرحلا نع فكت الف اهتاذ ةايحلا اما . ةايحلا

 . هللا جهنم ىضتقمب اهميوقتو اهتالكشم لحل لذبي دهج ىلإ جاتحت سانلا ةايح ف
 : ايندلا ةايحلا تامس نم ىهف هتاذ ح دكلا امأ

 « ١ » « هيقالمفاحدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنالا اهيأ اي »

 « ۲ »« دیک ف ناسنالا انقلخ دقل »

 ارمثم احدك نوكيف ٠ ةدشارو ةرقتسم سساأ راطإ ف متي احدك كانه نكلو

 اهانعمب « ةدابعلا » ىهو ناسنإلا اهلجأ نم قلخ ىتلا ةياغلا عم ايشمتم

 . ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرامع نمضتت ىتلا ٠ عساولا لماشلا

 ىلإ ايدؤم احدك نوكيف ؛ رقتسملا دشارلا راطإلا اذه ريغ ف متي حدك كانهو

 . ريصقلا ىدملا ىلع عفانم ققح نإو راوبلا

 ال اهيف مهو  اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم »
 لطابو اهيف اوعنص ام طبحو رانلا الإ ةرخآلا ف مهل سيل نيذلا كئلوأ . نوسخبي
 « ۳ » « نولمعب اوناک ام

 . هللا ركذ اهردصمف ةنينأمطلا امأ

 ٠ ١ . قاقشنالا ةروس ] “ [
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 « ١ »« بولقلا نئمطت هلا ركذب الا »
 : هللا ردق ىلإ نانئمطالاو

 ءىش لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب تلا نإ . هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو »
 « ۲ »۰ اردق

 لكب هللاو « هبلق دهي هللاب نمؤي نمو هللا نذاب الإ ةبيصم نم باصاأ ام »
 « ۲ »۰ میلع ءیش

 دنتسم وهو ضرألا ف ىوقلا نم عراصيام عراصي هنأ ناسنإلا ساسحإو

 : ىلعأو اعيمج ىوقلا نم ربكأ وه ىذلا هللا ىلإ
 اناميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا »

 مهسسمي مل لضقو هللا نم ةمعنب اوبلقناف ‹ ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو
 . « ٤ »« ميظع لضف وذ هللاو « هللا ناوضر اوعبتاو ءوس

 : ناميإلاب نولعتسم مهف هللا نم ردقب ءوسلا مهسمي نيج ىتحو
 نعطقالف! رحسلا مكملع ىذلا مكريبكل هنإ ! مكل نذآ نا لبق هل متنمآ لاق »

 دشأ انيأ نملعتلو « لخنلا عوذج ىف مكنبلصألو فالخ نم مكلجراو مكيديا
 ام ضقاف انرطف ىذلاو تانيبلا نم انءاج ام ىلع كرثؤن نل: اولاق . ىقبأو اباذع

 امو اناياطخ انل رفغيل انبرب انمآ انإ ! ايندلا ةايحلا هذه ىضقت امنإ ! ضاق تنا

 « ۵ »« ! ىقبأو ريخ هللاو . رحسلا نم هيلع انتهركا
 ىهتنت نأ دعب هجهنمل نيعبتملا ىلع هقادغإو هللا ةياعر اهردصمف ةكربلا امأو

 . صيحمتلاو ءالتبالا ةرتف

 اراردم مكيلع ءامسلا لسري « ارافغ ناك هتإ مکیر اورفغتسا تلقف »

 « 1 »« اراهتآ مكل لعجيو تانج مكل لعجيو نينبو لاوماب مكددمیو

 ثدحي ىذلا ‹ ضرألا عاتم ىلع بلاكتلا نع سانلا رعاشم عافترا اهردصمو
 معفترت نيحو « رقتستال ىتلا ةمئادلا ةفهللاو « عبشتال ىتلا ةمئادلا ةعوجلا

 ١ ١ « دعرلا ةروس ] ۸ [
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 رصنع وه ىذلا ىسفنلا ابضرلا ثدحي - نامرح الو ةينابهر ريغ - رعاشملا
 . ليصألا ةكربلا

 سانلا لعجي ىذلا ملسملا عمتجملا ف لفاكتلاو ةوخألا كلذك اهردصمو

 . قيرف نود قيرف هب صتخيإال ربخلا ف ءاكرش
 ةرهج هب اورفك وأ ةدابعلا ف هللاب اوكرشأف « رشلا قيرط سانلا راتخا اذإ امأ

 مهضعب هيدوبع وه هيف نوعقيام لوأف . هتعيرش نع اوضرعأو هتدابع اوذبنو

 نومكحيو نوكلمي ةداس . ديبعو ةداس ىلإ عمتجملا ماسقناو ١ ضعبل

 . نونيهم ءالذأ مهو نوذفني دیبعو ‹ نوعرشیو

 ةيدوبعلاو . ةفاظنلا نادقفو  قلقلاو بارطضالاب مستت مهتايح نإ مث
 . تاوهشلل

 . ةطاحالا نع ةزجاعلا « ةرصاقلا ةيرشبلا ةيؤرلا نم أشني بارطضالا
 نأ نود ةظحللا كلت ىضتقمب ةظحل لك ف فرصتت ىتلا ٠ بيغلا نع ةبوجحملا

 سقن ف لعفلاب راثآلا كلت عقت ىتح اهفرصت نع ًاشنت ىتلا ةلماكلا راثآلا كردت

 نوحوريف « مهباصأ ىذلا للخلا سانلا فشتكيف « قحال ليج ىف وأ ليجلا

 ! ةدیدج لکاشم ریثی دیدج جالعب هنوجلاعب

 دنس نود - عارصلا ةموح - حدكلا ةموح ىف لوخدلا نم أشني قلقلاو

 ءانثأ ف هدقفي امع هل اهضيوعت وأ اهترصن ىلإ ناسنإلا نئمطي ىلعأ ةوق نم
 .. عارصلا

 لالحلاب مازتلالا مدع .. هللا جهنمب مازتلالا مدع نم ًاشني ةفاظنلا نادقفو
 «اهب عافترالا مدعو مهتاوهش عم سانلا عافدنا هنع جتني ىذلا . مارحلاو

 ىه كلتو .. تايلهاجلا لك هيف شيعت ىذلا نتنملا عقنتسملا ىلإ مهب ىه طبهتف

 ىتلا ىتح ٠ خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج اهنم جنت مل ىتلا « تاوهشلل ةيدوبعلا

 وحن ةحناجلا ةيدنهلا ةيلهاجلا ىفف .. ةينابهرلاو ةيناحورلا ىلإ تحنج

 ام ثدح ةينابهرلا فو . ةفورعم ةرهاظ « ! دبعملا اياغب » ةرهاظ تناك ةيناحورلا
 ! تاقبوملا نم هركذ انفلسأ

 قلعتم رغ ىرشبلا خيراتلا لالخ هتاذب مئاق طخف ىملعلاو ىداملا مدقتلا امأ

 : لالضلاب الو ی دهلاب

 « ۱ »۰ اروظحم كبر ءاطع ناک امو « كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دمن الك »
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 ىلإ هعفدت ىتلا . ناسنإلا بلق هللا اهعدوأ ىتلا ةيرطفلا ةبغرلا كلت هّرشنم

 ةلواحمو ٠ هلوج نم ةيحلا تانئاكلا صاوخو ةدالا صاوخ ىلع فرعتلا

 امك ةبغر ىهو . ةيشيعملا هلاوحأل رمتسملا نيسحتلا ف ةفرعملا هذه مادختسا

 ناسنإلا م دقتل سايقملا ىه اهلعجف مث نمو .. لالضلاب الو ىدهلاب قلعتتال انلق

 . ةلطاب جئاتن ىلإ ىدؤي

 نوكي نأ - ةيمالسإلا ةمألا ةاأشن تقو ىف ثدح امك - ثدحي دقف

 نم مهرمأ !دبم ىف نيرخأتم هللا جهنمل نوعبتملا ؛ ىنابرلا ىدهلل نولماحلا

 نونوكيو ٠ ضرألل ةيداملا ةرامعلا نم ظحلا ىليلق ‹ ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةيحانلا
 هللا ناوضر ةباحصلا ليج ناك امك ‹ ةيناسنإلا ةعفرلا تاجرد ىلعأ ف كلذ عم

 نرقلا ىتمأ ريخ » ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيف لاق نيذلا  مهيلع

 ف تقؤملا رخأتلا اذه مهعنمي الف « ۲ »« .. مهنولي نيذلا مث « هيف تتعب ىذلا

 جوأ ف ةيرشبلل حذامن عورأ اونوكي نأ ىقيبطتلاو ىرظنلا ملعلا ناديم
 ف ةديدجلا ةأشنلا اهتدحت ىتلا ةلئاهلا ةقالطنالا مكحب - مهنكلو . اهعافترا

 رهظتو ةيداملا ةرامعلا ىلإ نمزلا نم ةرتف دعب اوهجتي نأ دبال - مهنايك

 . ىسابعلاو ىومألا دهعلا ف نيملسملل ثدح امك اهيف مهتازاجنإ

 نوغراف مهنكلو ضرألل ةيداملا ةرامعلا ةمق ف موق نوكي نأ اريثك ثدحي امنيب

 ؛ ةيداملا ةرامعلا ف اولغوأ املك !رادحناو اللخ مهتايح دادزتف « ايلعلا ميقلا نم

 . ةرصاعملا ةيلهاجلا ف ثداح وه امك

 . خيراتلا ريياعم نم ارايعم - هدحو - ىداملا مدقتلا حلصيال مث نمو

 ف اهب موقيل ناسنإلا هللا قلخ ىتلا ٠ ةفالخلا , ةمهم نم ءزج هنإ ةقيقح

 - هيلع ةردقلا مم - بناجلا اذه ف سعاقتملا ناسنإلا نوكي ثيحب ١ ضرألا

 ‹ ةمهملا هذه ءادأ درجم فل تسيل ةربعلا نكلو . هتمهم نم ءزج ءادأ ىف ارصقم

 ة ديقتم ىأ ١ ىنابرلا جهنملا عم ةقفتم ىه له ١ اهب ىدؤت ىتلا ةقيرطلا ف امنإ
 رئاسو « لدعلاو ةنامألاو . كولسلا ةفاظنو رعاشملا ةفاظنو « مارحلاو لالحلاب

 عم ةقفتم ريغ مأ ١ ناسنإلا ةيناسنإل ىقيقحلا رهوجلا نوكت ىتلا ايلعلا ميقلا

 ةيونعملاو ةيسحلا ةفاظنلاو مارحلاو لالحلاب ةديقتم ريغ ىأ . عهنملا كلذ

 . ناسنإلا ةيناسنإل ةققحم ريغ ىأ .. لدعلاو ةنامألاو
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 بجاو وهف مث نمو ٠ ضرألا ةرامعل ىرورض ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلاف

 موقي طورش نم هل دبال نكلو . نيعم عمجت اهمضي رشبلا نم ةعومجم ىأ ىلع

 ىلإ نانسنإلا عفدت ةيبلس ةادا ىلإ لوحتورابتعا نم اريثك دقف الإوءاهيلع

 ! رامدلا

 اوناك ؟ مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ف اوريسي مل وأ »

 مهتءاجو . اهورمه امم رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو ةوق مهنم دشا

 «۲ »۰ نوملظي مهسفنا اوناک نکلو « ۱ » مهملظیل هللا ناک امف تانیبلاب مهلسر

 نإف .. هئارشتساو داسفلا روهظ درجمب ريمدتلا متي نأ ىرورضلا نم سيلو

 مهيلع حتفيو ١ مهل نكميو - مهملظ عم - نيملاظلا موقلل دمي نأ هللا ننس نم
 اقاقحتسا اودادزيو « افارحناو اداسف اودادزيل .. هاجتا لك ف ةوقلا باوبأ

 .. ريمدتلل
 امہ اوحرف اذِإ یتح « ءیش لک باوبا مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن املف »

 هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخا اوتوا
 « ۲ «« نيملاعلا بر

 نوميقتسم مهو الإ ضرألا ف مهل نكمي الا نيملسملا عم هللا ننس نم امنيب
 . هيلإ اودوعي ىتح نيكمتلا مهنع لاز اوفرحنا اذإف « هقيرط ىلع

 امك ضرألا ف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونم نيذلا هللا دعو »

 نم مهنلدبيلو مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو ٠ مهلبق نم نيذلا فلختسا

 « ٤ » ایش یب نوکرشیال یننودبعی : انما مهفوخ دعب
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 اهضعب سيل ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس تاقالع مهتايح ف سانلا ميقيو

 اهلك - اهنإ لوقن نأ حصألا امنإ .. ضعبل اعبات اهضعب الو ضعب نم اعبان
 .. ةطبارتم اهنكلو ةفلتخم تاهاجتا ف « نبعم « فقومل » ةددعتم هجوأ -

 ىسايس نايك ل مسجتي « هقيرط ريغ ىلع وأ هللا قيرط ىلع : دحاولا فقوملاف

 عیمج ف یآ .. كلذك ینفو یقلخو یحورو یرکفو « نیعم یداصتقا یعامتجا

 مهل اوبيجتسي ملو لسرلا اونذك ان مهيلع ريمدتلاب یا ۱ ١
 [ ١ ] مورلا ةروس « ١

 ۲ ۰ ١ ماعنالا ةروس ] ٤٤ - ٤١ [

  » Y4رونلا ةروس ] 2 ]



 نأ الإ ‹ ضعب عم اهضعب ةقسانتم - داتعملا ف - اهلك نوكتو « تاهاجتالا
 ضعب نوكيف - ةعامجلا ةيصخش - ةيصخشلا ىف لالتخا كانه نوكي

 « نيملسملا » رضاح وه امك « فلاخم عبنم نم هضعبو نيعم عبنم نم اهطاشن

 « هوثرو » ىذلا مهارت ىلع مهتايح بناوج ضعب نوشيعب ٠ ضرألا لك ف مويلا

 رعاشملاو راكفألاو ميقلا ف ء ةرصاعملا ةيلهاجلا نم ىرخألا اهبناوج ضعبو
 . كلذك ةيرشبلا ةايح فو نيملسملا ةايح ف ذاش عضو وهو .. كولسلا طامناو

 ىداملاو ىملعلا مدقتلا ىدم فالتخاب ىداصتقالا نايكلا ةروص فلتختو

 .. خلا .. ىعانص ىلإ ىعارز ىلإ ىوعر داصتقا نم لقتنيف « ةيرشبلا ةعامجلل
 ىذلا « فقوملاب » ةربعلا امنإ « ةروصلا » ف ريغتلا رادقمب نوكتال ةربعلا نكلو

 فقوم امإ : نيفقوم دحأ نع جرخيال وهو .. هدسجتو اعيمج روصلا هنم قثبنت

 ىآ . ىنابرلا جهنملل فاجم ىلهاج فقوم امإو « ىنابرلا جهنملا ىلع مئاق ىناميإ

 هنوك ف ةربعلا امنإ « ايعانص مآ ايعارز مأ ايوعر عمتجملا نوكب تسيل ةربعلا نآ

 ايعانصو « ايلهاج ايعارز مآ انمؤم ايعارزو « ايلهإج ايوعر مآ انمؤم ايوعر
 « ىضرألا خيراتلا ف هزكرم ددحي ىذلا وه اذهو .. ايلهاج ايعانص مأ انمؤم
 . « ١ هرخآلا مويلا ف هدارفأ زكرم نع الضف

 لظيف . ةروصلا ربغت عم ريغتتال ىنابرلا جهنملا ىف ميقلا نإف كلذ ىلعو
 داقتعالا ىنعمب « هتل ادباع - ةيداصتقالا هراوطا ميمج ف - ملسملا عمتجملا
 لظيو . هللا ةعيرش ميكحتو « هتل ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأو ٠ هللا ف حيحصلا
 وأ « لاملا تاقالع وا « سنجلا تاقالع ف ءاوس هللا الإ هلإ ال تايقالخأب اكسمتم

 رئاسبو مارحلاو لالحلاب امزتلم ىأ « خلا .. برحلاو ملسلاو ءالولا تاقالع
 . هللا لزنأام

 ريغ اهتاذ ميقلا نأل « ءىشل رايعم الف ىناميالا ريغ رخآلا « فقوملا » ف اما
 دوهيلا ثبع امك تبعي نأ دارأ نم اهب ثبعي اذهلو .. حضاو ساسأ ىلع ةمئاق

 ةيمتح كلذ مهثبع نأ اومعزو ةيعانصلا ةروثلا عم ىبرغلا عمتجملا ىف ميقلا لكب

 ! نوناقو

E7 \لإ ناسنئالل سیل أو ىرحأ رزو ةرراو ررت الأ « ةصاخلا هتيلوئسم ناسنإ لك لمحي رخآلا مريلا  

 مهاصحاأ دقل» [ ١ ~~ ۴۸ مجنلا ةروس ] ٠ قوألا ءازجلا هازجي مث . ىري فوس هيعس ناو يعسام

 رمأالاواتيش سفنل سفن كلمتال موي "[ ° س ميرم ةروس ] « ادرف ةمايقلا موي هيتأ مهلكو ادع مهدعو

 ىتلا ةصاخلا هتيلوثسم ىف ةلحاد ةيعامتجالا ناسنإ لك ةيلوئسم نكلو [ ٠١ راطهنالا ةروس ] « هلل ذئموي
 وأ هناسلب وأ هديب ركنملا دهاجو فورعملاب رمأو ىنابرلا حهنملا ةماقإ ىلإ ىعس له ةمايقلا موي اهنع بساحي



 وأ یعارزلا وأ ىوعرلا ممتحما ف « ةئيبلا» اهعنصت ةكرتشم تامس ءاانه نأ حیحصو

 نأ انيسي نأ زوج ال ضراعلا هبشلا اذه نكلو . نينمؤملاربغو نونمؤملا ايف هباشتي دق ىعانصلا
 تسيلو . هذختي ىذلا «فقوملا» وه ةرحخآلا وأ ايندلا ىف ناسنإلل ىفيقحلا زكرملا ددحن ىذلا

 . سالا ةايح ىف يماح ربثأت ريغب ضراعتت وأ قفاوتت دق ىتلا ةيوئاثلا رهاظما
f sft 

 . ةددعتم تاعارص ضرألا ىلع سانلا ةايح ىف موقتو

 لطابلاو قحلا نيب عارصلا امئاد وه عارصلاف ىناميالا عمتجملا ف امف

 . یتش اروص ذخأي
 نم اهتلازإل ةرفاكلا شويجلاو تاموكحلاو مظنلا دض لاتقلا ىه هنم ةروص

 ةباجتسالا نم سانلا عنمي ىعقاو قئاع هتاذ اهدوجو نأ رابتعابةوعدلا قيرط

 . ةيمالسإلا ةدبقعلا قانتعا ىلع هاركإ الف تليزأ اذإ امأف .. قحلا ةوعد ىلإ

 ة ديقعلا ف اولخدي ملولو اعيمج سانلا اهتلا دعب لظتسيل هللا ةعيرش مكحت نكلو
 . ةحيحصلا

 نع « هتاذ ىمالسإلا عمتجملا ف فارحنالا لماوع ةدهاجم ىه هنم ةروصو

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا قيرط
 ىتح ‹ تاوهشلاب ةقصاللا . ءوسلاب ةرامألا سفنلا ةدهاجم ىه هنم ةروصو

 سفنلا ىهنت اهنأل  هلالج لج قلاخلا اهب مسقأ ىتلا ةماوللا سفنلا ىلإ ررصت

 . ىوهلا لع

 « ٠» ١ ةماوللا سفنلاب مسقأ الو . ةمايقلا مويب مسقأ ال »

 ىش ةنجلا نإف ١ ىوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم امأو
 « ٣ »د یواملا

 نإو ٠ لطابلاو قحلا نيب اساسأ روديال عارصلاف ىلهاجلا عمتجملا ىف امأو
 بناوجو قحلا نم ةيئزج بناوج نيب تاعارص نيحلاو نيحلا نيب رودت تناك

 ذختيو . ةفلتخملا لطابلا ىوق نيب اساسا عارصلا رودي امنإ . لطابلا نم ةيئزح
 : یتش اروص

 ناودعلاو عسوتلاو ةبلغلا ةوهش مفادب ةمأ ىلع ةمأ ناودع ىه هنم ةروص

  "Nnةمايقلا ةروس ]١-۲[

  ۲١تاع]املا ةروس ] ٤١ اد [



 وأ تايروطاربم| سيسأتب ام! . ناودعلا قيرط نع ضرألا عاتم نم ةدارتسالاو

 بورحب امإو . اهحلاصل اهلذتستو ىرغصلا لودلا عملتبت ! « ىمظع لود ١

 ناريجلا ريغو ناريجلا نيب ةمئاد
 كلملا ةوهش وأ ةطلسلا ةوهش عفادب عمتجملا لخاد عارصلا ىه هنم ةروصو

 عارص ةئيه ىلع « تاوهشلا نم اهريغ وأ زوربلا ةوهش وأ سنجلا ةوهش وأ

 . یدرف عارصو یقبط

 هميركلا ةيآلا ف عارصلا ىعون نيب قرافلا صخلتيو

 ليبس ف نولتاقي اورفك نيذلاو تلا ليبس ىف نولتاقي اونمآ نيذلا »
 « ١ » « توغاطلا

 . هللا نود نم هل سانلا دنعتسب ام لك وه توغاطلاو

 ل ول

 . مالسإلا ةيعقاو ىعقاو خيراتلل ىمالسإلا ريسفتلاو

 ةروصلا ىه تسيل ىمالسإلا قيبطتلل ةيلاثملا ةروصلا نأ ردقي ةيحان نمف
 نكمي ةيرشبلا تاوهشلا طوغضو ةيداصتقالاو ةيداملا طوغضلا ناو . ةمئادلا

 نمو . ىندأ ةروص ىلإ ةيلاثملا هتروص نم هلزنتف ىعقاولا قيبطتلا ف رثؤت نا

 لاملا ناطلسو مكحلا ناطلسب اوغطي نأ نكمي ماكحلا نأ ردقي ىرخا ةيحان

 عضاوملا ف هللا ةعيرش قيبطتب مهمايق مغرءاوملظيو اوروجيف مهيديأ ف ىذلا

 . مهسفنأل اهنوعنصي ىتلا مهتازايتماو مهناطلس صختال ىتلا

 - هينابرلا ننسلا بسحب خيراتلا رسفي ىذلا - ىمالسإلا ربسفتلا نكلو

 اهل سيل حيحصلا ىنابرلا جهنملا نع تافارحنا ىه اهلك رومألا هذه نإ لوقي

 : نيتجيتن ىدحإو ١ ننتروص ىدحإ الإ
 نم ةريبك ةعقر داسفلا وأ ملظلا بيصي الف . دودحم زيح ف نوكت نأ امإ

 رصح ل ةعيرشلا قيبطت ريثأتو ٠ ةيحان نم سوفنلا ف ةديقعلا ريثأات بسب ةمألا

 ةمألا عيطتست ذئدنعو. ىرخأ ةيحان نم ماكحلاب طيحملا دودحملا زيحلا ف ملظلا

 داسفلا اذه مغرب نوكتو « اهلخاد ف داسفلاو ىتح ةليوط ةرتف شيعت نا

 نع داسفلا ةعقر ديزت نأ امإو . ةيلهاجلا نم ىلعاو فظنأو لضفأ ىئزجلا

 راهنتف « ادحأ ىباحت الو فلختتال ىتلا هللا ةنس اهكردت ذئدنعو . لوقعملا دحلا

 ال ةفيزم تاتفال ذئدنع نوكت اهنأل  ةيناميإلا تاتفاللا لمحت ىهو ىتح ةمألا

 ٠١ ٠ ءاسنلا ةروس ] ١١ [



 ٠ لوحتتالو لدبتتال ىتلا ةيمتحلا - ةينابرلا ةنسلاو . عقاولا نم اهل ديصر

 ىقيقحلا عقاولا عم لماعتت امنإ ةعوفرملا تاتفاللا عم لماعتتال

 « عقاولا » طوغض خيراتلل ىمالسإلا ريسفتلا لفغيال تالاحلا عيمج فو

 سوفن ف اهريثاتو « خيراتلل ىداملا ريسفتلا اهب ىنعي ىتلا ىداصتقالاو ىداملا

 مدعو ةديقعلا دوجو نيب ام اريثك رمألا فلتخي نكلو . مهرعاشمو سانلا

 . اهدوجو
 نكلو .. لقث تاذ.امئادو ةدوجوم امئاد ةيداصتقالاو ةيداملا طوغضلا

 نإ اماف . هتايح ىف اهتيلعافو هسفن نم اهنكمت رادقمب ناسنإلا عفرت ةديقعلا

 قوف ناسنإلا عفرت اهناف ةيلعافلاو قمعلاو نكمتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع تناك

 ىضتقمب هتايح غوصيو « هلك اهلقت نم وجنيف « ةيداصتقالاو ةيداملا طوغضلا

 تناك نإ امأو .. خيراتلا ذاذفأ مه ءالؤهو .. اهنع ديحيالو اهب نمؤي ىتلا ميقلا

 عفرت لقألا ىلع اهنإف ء لقأ ةيلعافلاو نكمتلا نم ةجرد ىلع اهنكلو ةدوجوم

 هبلغتو ةرم اهبلغيو ‹ هعراصتو اهعراصيف « طوغضلا ءازإ هعضتف ناسنإلا

 ةلاحلا نه هذهو .. .ارهاق سيل هنكلو اسوسحم هيلع اهطغض نوكيو « ةرم

 . دارفأ ةروص ف وأ عممتجم ةروص ىف ءاوسءنينمؤملل ةيداعلا

 ةيداملا طوغضلا تحت عقاو هتالاح مظعم ف ناسفإلاف ةديقعلا بايغ ىف اما

 ىه نوكتف ‹ اهيلع عفتري نأ الو اهءازإ هسأر عفري نأ كلميالءةيداصټقالاو

 ريسفتلا اهحرش ىلع زكر ىتلا ةلاحلا ىه كلتو .. اهتحت روهقملا وهو ةرهاقلا
 نع رظنلا فرصب ) اهتاليصفت نم ريثك حرش ىف داجأو « خيراتلل ىداملا

 ريوصت فو « سنجلا تايقالخاو ةرسألاو نيدلا ربسفت ىف ةفوشكملا هتاطلاغم

 هنأو ‹ روطتو مدقت هنأ ىلع ةيعانصلا ةروثلا ف ابروأ داسفال ىدوهيلا ططخملا

 . (! یمتح

 : نيرمأ ف قفخأ ررسفتلا اذه نكلو

 اهمدق ذإ « اهيلع زكر ىتلا ةلاحلا كلتل حيحصلا ريسفتلا ءاطعإ ف الوا قفخأ
 ‹ ىقيقحلا اهريسفت اهطعي ملو«هيرشبلل ىعيبطلاو مئادلا مسضولا یھ اهنأ ىلع

 اهتعيبطب ة داملا نأ ببسبال ٠ هتيلهاج ببسب ناسنإالل سكتنم عضو اهنأ ىهو

 ! ةداملل دبع هتعيبطب ناسنإلاو رهاق بر
 وهو « مالسإلا ررسفت ق هقافخإ - انفلسأ امك - وهف ربكألا همافخإ امأ

 : ناسنإلل حيحصلا مضولا



 ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبتال « اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف »

 « ١ ,« نوملعيال سانلا رثكأ نكلو
¥ ¥ 

 ىلع رشبلا ةايح مكحت ةينابر اننس كانه نإ خيراتلل ىمالسإلا ريسفتلا لوقيو

 : ليوحتلا الو ليدبتلل ةلباق ريغ ةمئاد ننس اهنإو « ضرألا

 « ۲ , « اليوحت هللا ةنسل دجت نلو اليدبت هللا ةنسل دجت نلف »
 هذهل عضاخ هلك نوكلاو ٠ نوكلا اذه ف ةديحولا ةيمتحلا ىه هللا ةنسو

 . ناسنإلا كلذ فامب ةيمتحلا
 نثسلا ةيمتح نيب - ناسنإلل ةبسنلاب - ايساسأ اقراف كانه نكلو

 ريسفتلا اهمعزي ىتلا ةيخيراتلاو ةيداصتقالاو ةيداملا تايمتحلا نيبو ةينابرلا

 . خيراتلل ىداملا

 عقتالو ‹ ناسنإلا ىلع انيعم ايرهق اكولس ضرفتال ةينابرلا ننسلا ةيمتح نإ

 هذختي ىذلا كولسلا ىلع ةيمتح جئاتن ضرفت ىه امنإ . هتدارإ نع لزعمب

 . هرايتخاب ناسنالا
 « ۲ ,« سانلا یدیأ تبسک امب رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ »
 ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نا ولو »

 « © »« هيف مهنتفنل اقدغ ءام مهانيقسأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ولأو »

 امب اوحرف اذإ ىتح ءىش لک باوہآ مهیلع انحتف هب اورکذام اوسن املف ,

 . « ١ «نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأا اوتوأ

 اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون ١ اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم »

 اهيف اوعنصام طبحو رانلا الإ ةرخآلا ف مهل سيل نيذلا كئلوأ « نوسخبيال

 . « ۷ ,« نولمعي اوناکام لطابو

 [ ۳٠ ] مورلا ةروس «
 ٠ رطاف ةروس ] ٤١ [

 ٠ مورلا ةروس ] ٤١ [

 ١ فارعإلا ةروس ] ١̂ [

 ١ نجلا ةروس ] ٠١ [

 [ ٤٤ ] ماعنألا ةروس

 < "ل من مص ا مر ]1 - ١١ ] دوه ةروس ,



 ١ مهسفناب ام اوريغي ىتح موقبام ريغيال هللا نإ «٠, ١ «
 » ناكم لك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الثم هللا برضو

 اوناكامب فوخلاو عوجلا سابل هللا اهقاذاف هللا معناب ترفكف

 ةيمتح جئاتن هرايتخا ىلع بترتت مث هكولس ناسنإلا راتخي : حضاو ساربن

 ريغي اهرفكف ةمعن ىف ناك نإ . هل هللا ريغيف هيلع وهام ناسنإلا ريغيو . عوقولا
 ريخلا ىلإ هلاح هللا ريغي هريغف ءوس ف ناك ناو « ءوس ىلإ هلاح هللا .

 اهثادحأو ايندلا ةايحلا ف اهرصحتالف ةعقرلا ةينابرلا ننسلا حسفتو ٠ امنإ

 قحلا ةروص لمتكتو . لماكلا ءازجلا هيف ققحتب ىذلا « رخآلا مويلا ىلإ اهدمت
 ايندلا ةايحلا ف لمتكت مل ىتلا '

 » نوعجرتال انيلإ مكنأو اثبع مكانقلخ امنأ متبسحفا ° ۲» ٣ «
 » اورفك ىذلا نظ كلذ .. الطاب اهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو «» ٤ «

 ناسنإ نم ملظلا عقي دقف ٠ ف هءازج ذخأي نأ نود توملا ىتح املاظ لظيو

 مقتني نأ نود توملا ىتح امولظم لظيف ناسنإ ىلع ملظلا عقي دقو « ايندلا ةايحلا
 رخآ امنإ . فاطملا رخأ سيل اذه نكلو . ايندلا ةايحلا ف هملاظ نم هل هللا

 قحلا مهنيد هللا مهيفوي » موي فاطملا ١» ١ « ىلع لماكلا هءازج ناسنالا لانيف
 نم ءىشب هل لجع دق ناك ءاوس  هراتخا ىذلا قيرطلاو هذختا ىذلا فقوملا

 باسحلا موي ىلإ هلك هل لجأ وأ ايندلا ةايحلا ف ءازجلا .

 ىذلا روصتلاو ىمالسإلا روصتلا ف « ناسنإلا » عضو نيب ريبك قرفو

 الك قف هتيلعاف مجحو ناسنإلا مجح نيبو « خيراتلل ىداملا ريسفتلا همدقي

 ف هتيلوئسم سرامي « ناسنإ » ةقيقح وه ىمالسإلا روصتلا ىفف . نييروصتلا

 ف وهو . تاقولخملا نيب هللا اهب هصتخا ىتلا ةنامألا لمح سر أمي . ضرألا

 رايتخا الو اهل ةيرح ال ةادأ وأ« نايكلا ددحم ريغ حبش رخآلا روصتلا .
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 ىلع ةريغتم روصو تباث نايك هل ىخيراتلا هروطت ف ناسنإلا نإف اريخآأو
 ماودلا .

 ١ ١ « دعرلا هروس ] ١١ [  » ۲ ۷لحبلا هروس | ١١١ |

  u fدوسلا هروس | ١١١ ؛  u fرص هروس | ۲۷ |

 ٠ ٠ رونلا ةروس | ٠١ [
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 اهردصمف ةريغتملا روصلا امأو ةرطفلا هردصمف تباثلا نايكلا امف

 ةبئادلا ناسبإلا ةلواحمو ١ ىداملا نوكلا نيبو ةرطفلا هذه نيب مئادلا لعافتلا

 . ناسنإلا لجأ نم صرألاو تاومسلا ف امل ىنابرلا ررخستلا قيقحت

 « ١ ء١ هنم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو »

 ردقلا بسانيامب « رمتسملا لكشتلاب اهل حمست ةنورم تاذ ةيرشبلا ةرطفلاو

 ىهو - هنورملا هذه نكلو . ضرألاو تاوامسلا تاقاط نم ةريخست متي ىذلا

 اهانعم سيل - ضرألا ف ةفالخلا رود ىلع هنيعيل ناسنإلا اهب هللا ريم ةيزم

 ددحم نايك دوجو مدع وأ ٠ ةلماكلا ةيبلسلا وأ . ةيناسنإلا ةيصخشلا مادعنا

 تيحم . اناوج ددعتو اتعسو ةصخشلا هذه قمع طقف اهاعم اإ . ناسنالل

 نم ةددعتم اناولأ لذبتو . ةايحلا نم ةددعتم الاكشأ بعوتست نأ عميطتست

 . طاشنلا

 لكشتيو ١ طوغضلا نم اريتك لمتحي ناسنإلا لعجت ةنورملا هذه نإ ةقيقحو

 ىرغي امم . ةيوسلا هتلاح ىف هيلع نوكي نأ ضورفم وهام فلاخت روصب اهتحت

 نكلو مهودبعتسيو مهبوعش ىلع اوطغضي نأ ىرشبلا خيراتلا لوط ىلع ةاغطلا

 . هلكشت ىف اهدنع فقب ىرشبلا نايكلل ةمساح دودح دوجو مدع هانعم سیل اذه

 .. روثي ةياهنلا ف هنإف « هيلع ةعقاولا طوغضلل هعوضخ ف وأ

 دق طغضلاب هيلع ضرف ىذلا ئطاخلا لكشتلل هلامتحا نأ هتروث ىنعمو

 تحجن ءاوسو .. ىعيبطلا هنايك بسانيامب هعضو ححصي نأ ديري هنأ. یهتنا

 فورظ ةلاسم لشفلاو حاجنلاو .. نيلاحلا ف ةتباث اهتلالدف تلشف وأ ةروثلا

 ةروثلا امأ . لاجتراو ىضوف وأ ميظنتو دادعإ ةلأسمو  ةيتاوم ريغ وأ ةيتاوم

 هدري نأ ديري وهو«ةوقلاب هيلع ضرف دق ناسنإلا ةعيبطل افلاخم اًئيش نأ اهانعمف

 . ىعيبطلا هعضو ىلإ دوعيل هنع
 عفدل ةمئاد تالواحم ىه ١ ةحجانو ةلشاف ةريثك تاروث ىرشبلا خيراتلا فو

 ف « ام اًئيش » ثدحت ةروث لكو .. ةئطاخ عاضوأ حيحصتو ةضورفم طوغض

 تما دام طبختت ةيرشبلا لظت نكلو .. ديدج طخ ىلإ اهاطخ ريغي ةيرشبلا ةايح

 طغض نم صلختتو « ةديدج ةلكشمب ةلكشم لحتف ٠ ىنابرلا جهنملا نع ةديعب

 عاطقإلا نمو ١ عاطقإلا ىلإ قرلا نم تجرخ امك « رخآ عون نم طغض ىف عقتل
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 حيحصتلا ىلإ اهل ايبسالو . ةيعويشلا ىلإ ةيلامسارلا نمو  ةيلامسأرلا ىلإ

 « ةيوسلا ةرطفلل مئالملا « ىنابرلا جهنملا ف لوخدلاب الإ اهعاضوأل ىقيقحلا

 جهنم وهو . اهل حلصيامو اهحلصيامب ميلعلا . ةرطفلا هذه قلاخ دنع نم لزنملا

 ةروصلا ريغتب هتاذ تقولا ف حمسيو « ةرطفلا هذه توبثك ناكرألاو ميقلا تباث

 ةروصلاب حمسيال هنكلو . ةيرشبلا ةايحلل مئادلا ومنلا مئاليامب ماودلا ىلع

 كلذ لجأ نمو . ضرألا ف داسفلا ىلإ ىدؤتو . ةرطفلا ضرمت اهنأل ةفرحنملا

 رييغتب تاريغتملل عمسيالو « تاريغتملا مكحت ىتلا ىه ةتباثلا دعاوقلا لعجي

 . ةتباثلا دعاوقلا

 هينابرلا هنسلا اهبيصتف لضتو « اهتايح ميقتستف ىدتهت ةيرشبلا لازتالو

 ةدحاو ةيمتح الو ىدهلل ةدحاو ةيمتح دجوتال نكلو . لالضلا ىلع بترتت ىتلا

 : هسفنل ررقب ىذلا وه ناسنالا امنإ . لالضلل

 باخ دقو اهاكز نم حلفا دق  اهاوقتو اهروجف اهمهلأف . اهاوسامو سقنو »

 « ۱ »م ۲ اهاسد نم

 اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا الإ رسخ ىفل ناسنالا نإ رصعلاو »

 « ۲ »۰ ربصلاب اوصاوتو قحلاب

 . ىلهاجلا ررسفتلا ةهجاوم ف خيراتلل ىمالسإلا ريسفتلا نع ةعيرس ةحمل كلت

 ةقيمعلا ةوهلا ةيؤرل لاح ىآ ىلع ىفكت اهنكلو .. هحمالم زاربإل ةيفاك نوكتال دق
 . ناسنإلا اهيف ىداملا ريسفتلا مضي ىتلا

 قيبطللاو ةرظنلا نب ىراصتقالا بعتملا : الاخ

 ىرجي امك اتحب ايداصتقا ابهذم تسيل ةيعويشلا نأ ىلإ ديهمتلا ف انرشأ

 ةيضقلو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل لماش روصت اهنكلو « انايحأ اهنع ثيدحلا
 . ىدام ساسأ ىلع هلك كلذل لماش ريسفتو ٠ كلذك ةيهولاألا

 نم ءزج خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا نإف ىرخأ ةرابعب

 وأ زلجنإ وأ سكرام فتكي مل كلذلو . اهنع لصفني ال ةيعويشلا « ةيرظنلا »

 ‹ ىداصتقا بهذمك ةيعويشلا نع اوثدحتي نأب نييعويشلا باتكلا نم امهريغ

 ١ « سمشلا ةروس ] ۷ - ٠١ [
  » ۲رصعلا ةروس ] ١ - ٣ [
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 . نايس- اهرربتلوا - اهرسفتل ةلماشلا ةفسلفلا هذه اهلوح اولعج امنإ

 رمألا وه نويعويشلا نورسغفملاو زلجنإو سكرام هعنص ىذلا اذهو

 بهذمك ةيعويشلا نع نوثدحتي نيذلا هلهاجتي وأ هافاجتي ىذلا . ىعيبطلا
 طابترا هل سیل ۰ درجم یداصتقا بهذم دجویال هنأ كلذ . تحب یداصتقا

 ! ةيهولألا ةيضقو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع لماش روصتب
 لصألا ىه ةيداملاو ةيداصتقالا عاضوألا نأ مهمعز ف مهقفاون ال اننأ مغرو

 .. ةينفلاو « ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا هنم قثبنت ىذلا مئادلا
 ءاهلك رومألا هذه نيب اطابترا كانه نأ - لبق نم انرشا امك - ىرن اننإف خلا

 نوكلاو ةيهولألا اياضق نم نيعم فقوملل وآ«ةدحاو ةيضقل ةفلتخم هجوأ اهنأل
 . ناسنإلاو ةايحلاو

 نأ نكميال ةيداصتقالا ةيرظنلا نإف كلت وأ هذه رظنلا ةهجوب انذخأ ءاوسو
 ءاوس « اهلك ىرخألا اياضقلاب اهطبرت ةلماش ةفسلف نع ةدرجم اهدحو فقت
 . ةيمالسإ وأ ةيلامسأر وا ةيعويش ةيرظنلا هذه تناك

 فلتخت ال ةيعويشلا ةيرظنلاب ةطيحملا ةفسلفلا نا ريخألا ليلحتلا ف دجن دقو

 ! ةيلامسأرلا ةيرظنلاب ةطيحملا ةفسلفلا نع - اهرهوج ىف - اريثك
 وأ ةداملا ىوتسم نع ناسنإلاب عفترت ال ةيناويح ةيدام ةفسلف امهاتلكف

 لكشي ىذلا لصألا وه ىداصتقالاو ىداملا عضولا ربتعتو  ناويحلا ىوتسم

 رطيسي وأ ةايحلا مكحي نأ نع ةيلك ىنابرلا جهنملا دعبت امهاتلكو .. ةايحلا
 ! ضرألا ف ىرشتسي نا هل حمستو ىقلخلا داسفلا حيبت امهاتلكو . اهيلع

 ! كلتو هذه نيب ةجردلا ف اقرف - لقألا ىلع - دجنس انكلو

 ىلع ىمسرلا صتلا دح ىلإ ىنابرلا جهنملا داعبإ ىف اناعمإ دشأ ةيعويشلاف
 نع ناسنإلل اداعبإ دشاو « ةدام نوكلاو . هلإ ال » : روتسدلا بلص ىف داحلإلا
 امك ةيناويحلاو ةيداملا نم اطيلخ الءةصلاخ ةدام هايإ اهرابتعاب « هتيناسنإ

 . ةيلامسأرلا عتصت

 نم» لوه ~- كلذك هارن الو ايرهوج هنوري ىذلا - ديحولا قرافلا نإ

 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا « ةرشقلا » ىف قراف وهو ؟ «' كلمي
 عازنلا نأل . ةرشقلا هذه هيطغت ىذلا لصألا ىف قراف وه امم رثكأ ةيزكفلاو

 . مهسفنأ نيكلاملا ف رظنلا ىلإ هزواجتي ملو « كلمي نم » ف رهاظ وه امك رصحنا

 ةحيحص ةرظن ىه لهو . ةيهولألا ةيضقو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا ىلإ مهترظنو
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 نوطباه مأ نوعفترم - ةيناسنإلا ميقلا رايعمب - مه لهو ؛ ةنطاخ مأ

 ةيلهاجلا ف ءاوس مهلك يكلاملا نأ - ةينابرلا ريياعملاب - اىدجو ادإف

 نورصم هل نوداعم ىنابرلا حهنملل نوذبان مهلك . نويلهاج مهلك . ةرصاعملا

 . ةيرنأت قراوف لظت كلذ دعب مهنيب ةيئزجلا قراوفلا نإف . مهتايح نع هداعبإ ىلع
 ف ةصاخو « ضعبو مهضعب نيب اميف اهيلإ نورظني دق امك ةيرهوج تسيلو
 . ماصخلاو ع زانتلا تاظحل

 ةيلامسأرلا نيب اميف اريثك فلتخي ةايحلا « رهظم » نأ حيحصو
 انكلو « ةيسايسلا ةيحانلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم لقألا ىلع ١ ةيعويشلاو

 هيف نأ بسحت اناكم تلخد اذإ .. بسحف ةروصلا بيرقتل الثم برضن

 ةقيلط امهادحإ ف باودلا  نيتريبك نيتريظح نع ةرابع هنأ تدجوف « نييمدآ »

 نأ وه ىلوألا ةلهولا كهدبي ىذلا سيلف . ةديقم ةطوبرم ىرخألا فو « ةبئاس »
 مقوتت تذك ثيح باودلا تدجو كنأ كهدبب ىذلا امنإ ‹ ةديقم هذهو ةبئاس هذه

 ةعومجم نيب قرافلا ظحلتس كنا - لاحلا ةعيبطب - دبالو ؛ نييمدآلا دوجو
 ا اط اريبك امامتها هريعت ال كنكلو  ةلهو لوأل هظحلت دقو « كلتو هذه باودلا
 ةيضقلا هذه تيقلا اذإ امأ . نييمدآلا ناكم ف باودلا دوجو ةيضق ىلإ رظان تنأ

 امهيأ ٠ ثحبت حورتسو ‹ ىلكشلا قرافلا كلذ كش الو كسح ف مخضتيسف ابناج

 ! ةديقم اهعيمج مأ ةبئاس اهعيمج نوكت نأ : ىلوألا

 . بسحف ةروصلا بيرقتل ىليثمت هيبشت

 عضولا نع اريثك ىلامسأرلا مضولا قرتفي ال ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نمف
 امات اروفن رفني امهالک . هتلا لزنأ ام ريغب مكحي یلهاج عضو امهالک . یعویشلا

 قالطإلا ىلع فرتعي ال امهالك . ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ةايحلا نوؤش ةرادإ نم

 بيطلاو حيبقلاو نسحلاو مارحلاو لالحلا ريرقت قح ىأ ٠ عيرشتلا قح نأب
 رشبلا قح وه قحلا اذه نأ ىلع امهالك موقي امنإ ٠ هدحو هتلا قح وه ٠ ٹیبخلاو

 ىلإ بهذي مهضعب مهنيب اميف رشبلا ءالؤوه فلتخي مث .. هتلا نود نم مهدحو

 . قيرطلا بكنتي امهالكو . راسيلا ىلإ بهذي مهضعبو  نيميلا
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 ىلوألا . نيتيسبئر نيتجيتنب اهنم صلخن ىتلا  ةيرورضلا ةمدقملا هذه دعب

 ىه امنإ « هدرفمب هديرجت نكمي اتحب ايداصتقا ابهذم تسيل ةيعويشلا نأ
 ی داصتقا بهذم مثءةيهولالا ةيضقو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل لماش روصت
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 قرافلا ںآ ةیناٹلاو . هنع هللصف نکمی ال ثیحب هب طبترمو روصتلا اذه ىلع ینب
 ناسنإلاو ةايحلاو نوكلاو ةيهولألا اياضقب ةصاخلا ةيعويشلا ةفسلفلا نب
 رظنلا ةهجو نم ىوناث قراف اهتاذ اياضقلا هذهب ةقلعتملا ةيلامسأرلا ةفسلفلا
 ... ىقيقحلا رهوجلا ف سيلو « ةرشقلا » ف قراف هنأل ٠ ةيمالسإل

 . ةيعويشلا ف ىداصتقالا بهذملا نع ثيدحلا ف ذخأن ةمدقملا هذه دعب

 . قيبطتلاب نيبقعم مث ةيرظنلاب نيئدتب
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 ۃيعويلا طلا

 اهصيخلت نكمي ئدابملاو سسألا نم ةعومجم ىلع ةيعويشلا ةيرظنلا موقت
 : ةيتآلا طاقنلا ف

 . اهنم الدب ةيعامجلا ةيكلملا لالحإو اتاب ءاغلإ ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ ( ١
 ىرخألا تاقبطلا ةدابإو ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ةماقإب تاقبطلا ءاغلإ ( ١
 لمعلاب مهنم نيرداقلا فيلكت لباقم ف « نينطاوملا » عيمجل ةلودلا ةلافك ( ٣

 . ءاسنو الاجر
 ٤ ( روجألا ف ةاواسملا .

 ١ ( نيدلا ءاغلإ .
 » هتجاح بسحب لکلو « هتقاط بسحب لک نم » ادبم قیبطت (
 ةيكلملا وهو هيلع ثعابلا ءاغلإب ىرشبلا عمتجملا نم عارصلا ءاغلإ (۷

 هيدرفلا

 ريغب فطاعتم نواعتم عمتجم ةماقإو  لبقتسملا ىف ةموكحلا ءاغلإ ( ۸
 . ةموكح

 ليصفت نود زاجيإ فل ئدابملا هذه نم دحاو لك طسب ىلي اميف لواحنو

 ١- ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ :

 نأ خيراتلل ىداملا ررسفتلاو ةيلدجلا ةيداملا ةشقانم ىف لوقلا انفلسا

 اهتضاخ ىتلا رورشلا لك نع ةلوئسملا ىه ةيدرفلا ةيكلملا نوربتعب نييعويشلا
 ‹ ةيلامسارلا ةلحرم تلخد ىتح ىلوألا ةيعويشلا ةلحرم تكرت ذنم ةيرشبلا

 داقحألا ثعبي ىذلا « ىقبطلا عارصلا » راثم هلك خيراتلا كلذ لالخ تناك اهنأو

 ىلإ سانلاب عوجرلاو اهتلازإ نم دبال هنأو . ىرشبلا عمتجملا ف تابارطضالاو

 نم ةيرشبلا حيرتست ىكلءىلوألا ةيعويشلا ف اهيلع اوناك ىتلا ةيعامجلا ةيكلملا
 . مالسبو ةنينأمط ف شيعتو داقحألاو تاعارصلا

 ىه اهيلإ نوعدي ىتلا ةريخالاو ةيناثلا ةيعويشلا نأ نويعويشلا ىريو

 لحتو اتاب ءاغلإ ةيدرفلا ةيكلملا ىغلتس اهنأل . صالخلا قيرط ىهو٠ لحلا
 ةيكلم هتاوداو جاتنإلا لئاسو نم اًئيش دحا كلمي الف  اهلحم ةيعامجلا ةيكلملا

 . ةيعامج ةيكلملا نوكت امنإ ٠ ايعانص وا ايعارز جاتنإلا ناك ءاوس . ةيدرف
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 نأ نكمي وأ نوكلمي سانلا نم ةعومجم ىأ نأ ةيعامجلا ةيكللا ىنعم سيلو

 كلمي نأك « ةكرتشم ةيكلم هتاوداو جاتنإلا لئاسو نم مهيديأ تحت ام اوكلمي

 اهنوحلفي ىتلا ةعرزملا نوحالفلا كلمي وأ « هيف نولمعي ىذلا عنصملا لامعلا

 ةيعويشلا ةياعدلا ىلإ نوعمتسي نيذلا جذسلا ناهذا ىلإ انايحأ ردابتي امك )

 امك اهجاتنإو عناصملا كلمت ىتلا ىهف ٠ هجتانو هتاوداو هلئاسوب . هلك جاتنإلل

 نع ةباين كلذب موقت ةلودلا نإ ةيرظنلا لوقتو . اهليصاحمو عرازملا كلمت
 ةقبطلا اهانعمو ) « ٣۴هاء(ة٣أة1 ايراتيلوربلا » ةقبط نع وأ « بعشلا

 نا كلذ ! ىقيقحلا كلاملا ىه اهنأ ةيرظنلا بسح اهيف ضرتفي ىتلا ( ةحداكلا

 لذبي ىذلا لماعلا وه ةعلس ىأل ىقيقحلا جتنملا نإ لوقت ةيعويشلا ةيرظنلا

 هجتنأ ىذلا جتانلا كلميال ةيلامسأرلاو عاطقإلا لظ ف هنكلو . اهجاتنإل دهجلا

 دهجلا اذه ىرتشي ىذلا ىلامسأرلا وأ ىعاطقإلل هدهج عيبب وه امنإ ٠ هدهجب

 ةداملا نمت نيب قرفلا وهو ) ةميقلا ضئافب هدحو عتمتسيو نامثألا سخبأب
 ربتعي اذه ىلعو ( قوسلا ف ةعلسلا رعس نيبو لماعلا رجأ هيلإ افاضم ةماخلا

 ريغ ةيعويشلا ةعرش ىف اذهو « رخآ ناسنإ باسحل ٌلَعَتسم هنأل ىناسنإ ريغ

 ناسنإ لبق نم ًالغتسم نوكي نأ ىه ناسنإلا قح ف ىربكلا ةميرجلا نأل زئاج
 لكلا نأل ناسنإل ناسنإ نم لالغتسا كانه سيلف ةيعويشلا ف امأ . رخأ
 ىهو « ةيكلملا هذه ريدت ىتلا ىه ةيلمعلا ةهجولا نم ةلودلا تناك نإو . نوكلام

 ةلودلا نأب لوقلاب انه ىفتكن امنإ . دعب اميف عيزوتلا ةقيرط نع ثدحتنسو
 . رومألا عيمج ف ىقيقحلا فرصتملا ىه

 هنإ لب ) ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا ةيكاملا نإ انفلسا امك نويعويشلا لوقيو
 ةايح ف لصألا ىه ةيعامجلا ةيكللا نإو ( قالطإلا ىلع ةيرطف تاعزن دجوتال
 ةريرشلا ةعزنلا كلت ناسنإلا بستكا امنإ . ىلوألا ةيعويشلا ليلدب ناسنإلا
 ىذلا رشلا اذه نم سانلا ررهطت ىغبني هنإو . ةعارزلا فاشتكا دعب اعيف

 ةيكلم ةيكللا لعجب ةرم لوأ اهيلع اوناك ىتلا ةلاحلا ىلإ مهتداعإو . هوبستكا
 . ةيعامج
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 تاقبطلا ءاغلإ - ۲

 ةرابعب وأ  اهيف ةيدرف ةيكلم ال ىتلا ىلوألا ةيعويشلا نم سانلا جرخ ذنم
 مسقنا ذا . ممتجملا ف تاقبطلا روهظ أدب ةيدرفلا ةيكلملا تأدب ذنم ىرخأ

 كلملا نم مهيديأ ف ام نوہكلاملا لفغتساو . نيكلام ربغو نيكلام ىلإ سانلا
 < ةيلالغتسا ةطلس ةيكللا تحبصأف . نوكلميال نيذلا نيرخآلا لالغتسال

 تراص دقف اهدي ف ةطلسلا نأ امبو ١ مكحت ىتلا ىه ةكلاملا ةقبطلا تحبصأو

 ( مكحتال مث نمو ) كلمت ال ىتلا ةقبطلا باسح ىلع اهحلاصم بساني امب مكحت

 ةعنقم ةروصبو ٠ عاطقإلاو قرلا ىدهع ىف ةرفاس ةروصب عضولا اذه رمتساو

 ةقبطل ةبسنلاب اشحاف املظ ناك اذه نأ ةيعويشلا ررقتو . ةيلامسأرلا لظ ىف

 مهدهج ةجيتن اوكلمي نأ نم الدب ذإ « نويقيقحلا نوجتنملا حه نيذلا نيح داكلا
 . دهجلا اذه ةرمثب اهدحو عتمتست ىتلا ىه مهلغتست ىتلا ةداسلا ةقبط نايف

 ىلإ اورطضي نأ لذلا لقأ سيلو ٠ ناوهلاو لذلاو نامرحلا ف مه نولظي امنيب

 . هباسحل نولمعي وأ هدنع نولمعي ىذلا لغتسملل مهدهج عيب

 ماظنلا ةلازإب الإ هتلازإ ىلإ ليبس ال شحافلا ملظلا اذه نأ ةيرظنلا ررقت مث
 . ةيدرفلا ةيكلملا ىلع مئاقلا تاقبطلا ماظن ٠ هلك

 كانهف تاقبط كانه ناك املاطو . تاقبط كانهف ةيدرف ةيكلم كانه ناك املاطف

 ةقبطلا ىلع ءاقبإلاو ( ةكلاملا ىأ ) ةلفتسملا تاقبطلا ءاغلإ وه ليبسلاو . ملظ

 ىرخألا تاقبطلا نأل ( ايراتيلوربلا ) نيحداكلا ةقبط ىهو . ةجتنملا ةديحولا
 ال ىهو نيحداكلا ءامد صتمت نأ اهلمع لك « ءاقبلا قحتست ال ةيليفط تاقبط

 لومخو لسكو فرت ةايح هب شيعتل دهجلا قرست امنإ ١ ادهج لذبت الو بعتت

 . ءانعو حدكو ءاقش ىف نويقيقحلا نوجتنملا امنيت

 ةريزغ ءامد اهيف قارت ءارمح ةروث ىهو ةروثلا وه كلذ ىلإ ىدؤملا قيرطلاو

 ىرخألا تاقبطلا ديبتو ةطلسلا ىلإ لصتفءايراتيلوربلا ةفبطل رمألا بتتسي ىتح

 لغتست ةكلام ةقبط ديدج نم رهظت ال ىتح ةيدرفلا ةيكلملا ىغلت مت  ةدابإ
 ۰ . يح داكلا

 « ايراتيلوربلا ةيروتاتكد » ةروثلا هذه نم ًاشني ىذلا مكحلا ماظن ىمسيو
 نيب ةمئاق لازت ام ةكرعملا تماد ام ةيروتاتكيدلاب مكحت نأ دبال ايراتيلوربلا نأل
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 نوذفني ةرغث ىأ مهل كرتت نأ ىغبني ال بعشلا ءادعأ نأ ةيروتاتكيدلا ةمكحو
 نل لاحلا ةعيبطب - مهنأل ( ةيعويشلا وهو ) حيحصلا ماظنلا ىلع ءاضقلل اهنم
 . هل ءادلأ ءادعأ مهف « ةيقبطلا مهتازايتما نم مهمرحي ىذلا ماظنلا نع اوضري

 ءادعأ نإف ضرألا ف ةمئاق لازت ام ةيعاطقإو ةيلامسار لود كانه ماد امو
 ىغبني الو . ماظنلا دض مهلغتستس لودلا هذه نأ وأ « اهعم نونواعتيس بعشلا
 ءادعأ  ماظنلا ءادعأا عم ىخارتلا الو « ةدحاو ةظحل رمألا اذه ف نواهتلا

 ةلودلا ىلوتت نأ وه كلذ ىلإ ليبسلاو . ةدش لكب مهتلتاقم نم دبال لب - بعشلا

 تقولا ىتأي نأ ىلإ .. ديدح نم ديب رمألا ىلع ضبقتو . اهدي ف تاطلسلا لك
 لوزت لب طقف ةيروتاتكيدلا لوزتال ذئدنعو « دوجولا نم ءادعألا هيف ىهتنب ىذلا

 . اهيلإ ةجاحلا ءاهتنال كلذك ةموكحلا

 : نينطاوملا عيمجل ةلودلا ةلافك- ۳

 اذه نأ ساسأ ىلع نينطاوملا عيمجل ةلودلا ةلافك ادبم ىلع ةيعويشلا موقت
 نويعويشلا ددنيو . ةلودلا ىلع نينطاوملا قحو « نينطاوملا هاجت ةلودلا بجاو

 تاكرح هب برضتل نيلطاعلا نم شيجب امئاد ظفتحت ىتلا ةصاخ ةيلامسارلاب

 كرتي ىذلا عاطقإلابو ٠ مهقوقحب نوبلاطيو ملظلا ىلع نودرمتي نيذلا لامعلا
 . نيحداكلا ءامد نم نمسيو ىعاطقإلا زنتكيل اعوج نوتومي سانلا

 ىلع بجوا سكرام هنلعأ ىذلا ىعويشلا نالعالا ىا « وتسيفينملا » فو
 ماعطلا ىهو ةيساسألا هتارورض عمتجملا دارفأ نم درف لكل لفكت نأ ةلودلا

 ىغبني تارورضو ٠ ةيعيبط اقوقح اهرابتعاب « سنجلاو نكسملاو سبلملاو

 نم درف ىأل كلذ نم ءىش قيقحت ف ترصق اذإ ةرصقم ةلودلا ربتعتو  اهعابشإ
 . نينطاوملا

 نأ لمعلا ىلع رداق لك ىلع ىغبني هنإف نينطاوملا عيمجل ةلودلا ةلافك لباقم فو

 ةلودلا ىلع ةبجاو ةلافكلا نأ امكف . لكأي ال لمعي ال نمو - ءاسنو الاجر - لمعي
 قالطالا ىلع دحأ كلذ نم ىفعي الو « هيلع ارداق مادام درفلا ىلع بجاو لمعلاف

 ءاسنلاو لاجرلا نم ةزجعلاو « لمعلل مهلهؤت ىتلا نسلا اوغلبي ىتح لافطألا الإ
 . لبلقم الب ةلودلا مهلفكت كئلوأف لمعلا عاونأ نم عون ىأ ىلع نوردقب ال نيذلا

 ديحولا رطيسملاو ديحولا كلاملا - ةيلمعلا ةهجولا نم - ىه ةلودلا نآ امبو

 هناكمو هب موقي ىذلا لمعلا عوت عمتجملا ف درف لكل ددحت ىتلا ىهف“جاتنإلا ىلع
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 امأ . مهتاردقو مهبهاوم ديدحتل دارفألا ىلع اهيرجت تارابتخا بسحب لمعلا

 جاتنإلا ىلع ةفرشملا اهفصوب اهتاجايتحا بسح ةلودلا هددحتف لمعلا ناكم

 . هلک

 . تيبلا جراخ لمعلا نكامأ ف لمعت نأ دبال - لجرلاك - ةارملاو
 ف ةررقملا ةزاجإلا ذخأت ىهف . دبملا اذه عم ضراعتيال امأو ةجوز اهنوكو

 . تاهمألا ال نضاحملا مهالوتتف لافطألا امأ . عضولاو لمحلا تالاح

 ىلإ اهديلو ذخأت - عضولل ةررقملا ةزاجإلا ةيضمت دعب - مأ ىا نإف مث نمو

 نم ةدوعلا دعب ىرخأ ةرم هملستت ىتح « لمعلا ىلإ ىه بهذتو نضحملا
 . لمعلا

 نم مهتاهمأ ىهتنت ىتح « لافطألل ةبولطملا ةياعرلا ميدقتب نضاحملا موقتو
 . لبق نم نضاحملا هالوتت تناك ام ةسردملا تلوت اوربك اذإ ىتح . لمعلا

 . تيبلا جراخ لمعلا بجاو نع لافطألا نوؤشب ةارملا لغشت ال كلذبو
 ةينيومت تاقاطب لباقم مهل ماعطلا ميدقتب دارفألا ةلافك ةلودلا ىلوتتو

 امك « هتاذ لاونملا ىلع فيصلا ىف ةرمو ءاتشلا ىف ةرم سبالملا ميدقتو ‹ ةدحوم

 مهتاقالع نوئشني دارفالل ةيرحلا هيف قلطتف سنجلا امأ . درف لكل انكس دعت

 ساسا ىلع لصألا ىف ةمئاق ةيرظنلا تناكو . مهلولحي ىذلا وحنلا ىلع ةيسنجلا

 اهيلع تناك ىتلا ةروصلا ىه هذه نأ رابتعاب ةلماكلا ةيسنجلا ةيعوبشلا

 نينل ماق مث . ةيسنجلا تاقالعلا ىف لصألا وه اذه ناو « ىلوألا ةيعويشلا
 ىتلا « بوكلا » ةيرظن ةلماكلا ةيسنجلا ةيعويشلاب لدبتساف ةيرظنلا ليدعتب

 نأ دبال سنجلا كلذكو « اثولم حبصي ناسنإ لك هب برشي ىذلا بوكلا نإ لوقت

 اذه ناكو ) ! عيمجلا هب برشي ىدا بوكلاک اٹولم حبصی ال یکل هتاقالع مظنت

 تاركسعملا نم ةيسنجلا ةيعويشلا دض تماق ىتلا ةداضملا ةياعدلا دعب

 نم ثدحي ام ليجستب طقف موقت قالطلاو جاوزلل بتاكم كانه تراصف ( ةيداعملا

 ابهذي نأ ٠ ةأرمأو لجر : رشبلا نم جوز ىأ ناكمإ فو« تالاصفنالاو تاجيزلا

 تقو ىأ ف امهناکمإ یف نا امک ‹ امھجاوز الجسیل جاوزلا بتکم ىلإ تقو ی ف
 تاءارجإ ىآ كلذ ىلع بترتي الو « امهلاصفنا اتبثيل قالطلا بتكم ىلإ ابهذي نأ

 . ةيسنجلا تاقالعلا ةيرح ديقت
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 : روجألا ف ةاواسملا- <

 ف دارفألا عيمج نيب ةاواسملا أدبم ساسأ ىلع ةيعويشلا ةيرظنلا موقت

 « ىلوألا ةيعويشلا ف ةيرشبلا اهيلع تناك ىتلا ةروصلا ىه هذه نأل « عمتجملا

 اهيلإ دوعت نأ ىغبني ىتلا ئدابملا لك هنم دمتست ىذلا لصألا- مهدنع - ىهو

 . ةيرشبلا

 اذه نع ىعيبطلا ريبعتلا ىه ىرشبلا دوجولل ةروص لوأ نإ ةيرظنلا لوقت

 دوعت نأ ىغبني لب« هب دتعي نأ ىغبني ال كلذ دعب أرط فارحنا ىأ نإو « دوجولا

 لوأ اهيلع تناك ىتلا ةيعيبطلا ةروصلا ىلإ عوجرلاب اهعاضوا ححصتف ةيرشبلا
 . ةرم

 . تابجاولاو قوقحلا ىف نيواستم دارفألا عيمج ناك ىلوألا ةيعويشلا فو
 ةروصلا ىه هذه نوكت نأ ىغبنيف « سنجلاو نكسملاو سبلملاو لكأملا فو
 ادبملا اذهربغ ةعارزلا فاشتكا دعب ثدح ىذلا روطتلا نكلو . ةيرشبلل ةمئادلا
 حبصأف . لوألا ىعويشلا عمتجملا ف ةمئاق تناك ىتلا ةاواسملاب لخاو « ليمجلا

 نيب تابجاولاو قوقحلا تفلتخاف ١ نيكلام ريغ مهضعبو نيكلام سانلا ضعب
 مث نمو ) ةيداصتقا تازايتما نيكلاملل تحبصاأو « نيكلاملا ريغو نيكلاملا

 . نيكلاملا ريغ نع مهزيمت ( ةيعامتجاو ةيسايس
 ملظ وهف مث نمو« ىرشبلا دوجولا لوصأ نم الصأ سيل ةاواسملا مدع نكلو

 ىلع فارشالا ةلولياو ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ دعب - هتلازإ ةقيرطو . هتلازإ ىغبني

 ققحتت ىكل « نيلماعلا عيمج روجأ نيب ةلودلا ىوست نأ - ةلودلا ىلإ جاتنإلا
 . نورق ةدع ةيرشبلا هيف تشاع ىذلا ملظلا لوزيو « ءىش لك ف ةمانلا ةاواسملا

 رداق لك ىلع ىغبني ةيرابجإ لمع ةدحو تررق ةاواسملا هذه ريرقت لجأ نمو

 نكسم نم ةيساسألا هتاجاح لك اهاضتقمب لماعلل فرصتو اهب موقي نا
 . ةاواسملا مدق ىلع معطمو سبلمو

 ىف ةاواسملا نم امئاق ناك ام ةيناثلا ةيعويشلا ققحت وحنلا اذه ىلعو

 تارتف اهتثدحأ ىتلا ةيقبطلا تازايتمالاو قراوفلا ىغلتو « ىلوألا ةيعويشلا
 . ةيلامسارلاو عاطقإلاو قرلا تارتف ىهو ‹ ةيرشبلا ةايحلا ف ملظلا

 ٥ - نيدلا ءاغلإ :

 ةدع تارابتعا نم ءاغلإلا بجاو ارمأ نيدلا ةيعويشلا ربتعت .
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 ثعايلا ناك دقف . ملعلا رصع ىف نآلا نحنو .. ةفارخ هنأ تارابتعالا دحأ

 ةرطيسلا نع هزجعو  هلوح نم ةعيبطلاب ناسنالا لهج وه نيدلا ىلع لوألا
 . هيف ثادحألا ىرجتو نوكلا اذه ىلع رطيست ةيفخ ىوق دوجو ليختف . اهيلع

 ةيدبعتلا رئاعشلاب اهيلإ برقتف هنع اهاذأ عفديل ىوقلا هذه ىضرتسي حارو
 . نيبارقلا ميدقتو

 هب فرعت ام ملعلا نم تملعتو « قوطلا نع تبش دق مويلا ةيرشبلا تناك الو

 ريغ ةفارخلا هذه نم صلختت نأ نآ دقف ةئيبلا ىلع هب رطيستو ةعيبطلا نيناوق
 . ملعتملا ناسنإلاب ةقئاللا

 ف ىداصتقالاو ىداملا عضولا ةعيبط نم اًئشان ناك هنا ىناثلا رابتعالا

 ‹ ناسنإلا ةرطيس نع اجراخ جاتنإلا ةيلمع نم ءزج ناك ثيح . ىعارزلا دهعلا

 هترطيس نع جراخلا ءزجلا كلذ ىلع ةنميهلا اهيلإ بسن ةيبيغ ةوق دوجو ليختف
 . هللا اهامسو ‹« هنع اهبضغو اهاذا فرصو اهاضر بالتجال اهدبعتي حارو

 ةروظنم اهلك جاتنإلا ةيلمع تحبصأو ىداصتقالاو ىداملا مضولا ريغت نآلاو

 :ضارتفال ةجاح كانه دعت ملف « جاتنإلاب موقي ىذلا لماعلا ةرطيس تحت اهلكو
 . عوضوم تاذ ريغ نآلا تحبصأ ىتلا ةيبيغلا ةوقلا كلت

 ىلع - مهرظن ف - مئاقلا ىعويشلا دقتعملا فلاخي نيدلا نأ ثلاثلا رابتعالا

 ذإ . ركفلا ىلع دوجولا ف ةقباس ىهو « لصألا ىه ةداملا نأ وهو  ةيملع سسأ

 تسيلو ‹ لصألا ىه تسيلف ىلاتلابو . ةقولخم ةداملا نأ ساسأ ىلع نيدلا موقي

 ؛ ىعويشلا روصتلا مداصي هنأل نيدلا ءاغلإ بجو مث نمو ٠ ركفلا ىلع ةقباس
 . هاوس ام لک یغلیو هدحو یقبب نا یغبنی یذلا

 نم نولغتسملا ناك دقف « بعشلا نويفأ نيدلا » نأ عبارلا رابتعالا

 عقاولا ملظلاب ىضرت ىكلريهامجلا ريدختل هنومدختسب نييلامسأرلاو نييعاطقالا
 ةفصبو . ةرخآلا ف ةنجلا ميعن ىلع لوصحلا لباقم . هيلع درمتت الو اهيلع

 نويعويشلا حوقي نيحف . تالاب ةيعويشلا دض مدختسي نيدلا ناك دقف ةصاخ

 . اهتبراحمو ةوعدلا هذه فقول نيدلا مدختسي ةيعويشلا ىلإ ةوع دلاب

 ءاغلإ ىغبني ‹ نولغتسم هيف سيل ىذلا ىعويشلا عمتجملا مايق دعب نآلاف
 . ردخملا مادختسال ةجاح كانه دعت مل ذإ هنومدختسي اوناك ىذلا ردخملا كثذ

 دض مدختسي ىذلا دودللا ودعلا كلذ ىلع ءاضقلا بجو دقف ىرخأ ةهج نمو

 . دوجولا نم هوحمو ةديدجلا « ةديقعلا »
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 ٦ هتجاح بسحب لکلو هتقاط بسحب لک نم .

 موقتلرمألا لوأ ف تعضو ىتلا ةيرظنلا ئدابملا نمض نم آدبملا اذه ناك
 ىعويشلا قيبطتلا لظ ف سانلا نأ أدبملا اذه ىضتقمو . اهيلع ةيعويشلا

 رصقأ لذبي ناسنإ لك لعجت ةيلاثم ةروص ىلإ مهكولسو مهرعاىتمب نوعفتريس

 ءارج نم نكلو«مازلإ الو هيلع طغض نود هسفن ءاقلت نم دهج نم هتقاط ىف ام

 ل ةداعسلاو ةنينأمطلاو رارقتسالاب هروعشو«هل اهققحي ىتلا ايازمللو ماظنلل هبح
 لك « عيمجلا هيف كراشي ىذلا - حاتنإلا نم ذخأيال هتاذ تقولا فو . هلظ

 عفادب هجاحلا نع ديزيالف ٠ بسحف هيلإ جاتحي ام رادقمب الإ - هتقاط بسحب
 ةيكللا سرامي ىقبط عمتجم ىف ةايحلا نم اساسأ نيئشانلا عمطلاو مشجلا

 اذإ هنأ ىأ .. ضارعألا تلاز بابسألا تلاز اذإف . ىقبطلا عارصلاو ةيدرفلا

 ةقبطلا الإ اهلك تاقبطلا ةلازإب ةيقبطلا تازايتمالا تيغلأو ةيدرفلا ةىكلملا تيغلأ

 ةعفادلا بابسألا لاوزب سانلا سوفن نم نالوزي عمطلاو مشجلا ناف ةح داكلا

 . بسحف هيلإ جاتحيام ردقب ماعلا جاتنإلا نم ناسنإ لك ذخأي ذئدنعو « امهيلإ

 . ساتلا نم هريغ نيجاتحملل ىقابلا كرتيو
 ءاغلإ أ دبملا اذه غلي ملق  ليدعتلا نم ائيش ةيرظنلا تلدعت قيبطتلا دنع نكلو

 - جاتنإلا ةدايزب نوهرم هنكلو ٠ نيعم نمزب ددحم ريغ لجأ ىلإ لجأ هنكلو الماك
 . أدبملا قيبطت هعم نكمي ىذلا دحلا ىلإ - ىملعلا مدقتلا لئاسوب

 ةلحرم ف نحنامنإ ةيعويشلا ةلحرم ىلإ لصن مل دعب اننإ كلذ ريسفت ف ليقو
 دنض ةرئادلا ةكرعملاب نولوغشم اننأ كلذ بابسأ نمو . ىكارتتالا قيبطتلا

 عنمل ىبرح جاتنإ ىلإ جاتنإلا نم ءزج هيجوت بجوتسي اذهو . ةيعويتلا ءادعأ
 دحلا ىلإ جاتنإلا ةدايز قوعي اذهو ءانتاوطخ ةلقرع وأ انيلع بلغتلا نم ءادعألا

 عيزوتلا ةلادع ىلع رثؤب ال ثيحبءاهيلع ضيفيو سانلا تاجايتحا لك ىفكي ىذلا

 قيبطتلا ةلحرم ف هنإف مث نمو . ديري ام ردقب هنم ناسنا لك ذخأي نأ

 نم هبيصن ناسنإ لك ىطعتل. عيزوتلا ىلع ةمئاق ةلودلا لظت نأ دبال ىكارتشالا
 جاتنإلا ىلع ةلودلا فرشت امك ٠ لعفلاب ةدوجوملا حاتنإلا ةيمك بسحب حاتنإلا

 . هنم بولطملا دهجلاب ناسنإ لك مايق نمضتل

 هتقاط ف ام ناسنإ لك لذبيف ًأدبملا كلذ ققحتي ةيعويشلا ققحتت نح نكلو

 ءاقلت نم ايفتكم « جاتنإلا نم هيلإ جاتحي ام ذخأيو ٠ هسفن ءاقلت نم دهجلا نم
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 : عارصلا ءاغلإ - ۷
 ةيلدجلا ةيداملا تاررقم نم كلت . عارصلا ىهتني ةيدرفلا ةيكللا ىغلت نيح

 ىلإ ةجاح نم انب ناك امو « ارارم كلذ ىلإ انرشا دقو .. خيراتلل ىداملا ريسفتلاو
 ةيدرفلا ةيكلملا ىلع مالكلا دنع اهيلإ انرشأ نأ دعب ثيدحلاب ةطقنلا هذه دارفإ
 نأ ةلاجعلا هذه ىف انه ديزن نأ ديرن انكلو . ةيعويشلا ةيرظنلا نم اهعقومو

 عارصلا هيف لوزي ىذلا ديعسلا دهعلا اذه لولحب ًابنتت ةيعويشلا ةيرظنلا

 ماثولا هدوسي ايكئالم اعمتجم ىرشبلا عمتجملا حبصيو ةيرشبلا ةايح نم ايئاهن

 ققحتي ذئدنعو « اهلك ضرألا ءاجرأ ف ةيعويشلا رشتنت نيح كلذو « مالسلاو

 . نامزلا رخآ ىلإ ضرألا ف رومألا رقتستو ضرألا عقاو ف دوقفملا سودرفلا

 : ةموكحلا ءاغلإ- ۸

 . ةيرشبلا لبقتسم ف ةموكحلا ءاغلإ كلذك ةيعويشلا تاؤبنت نم

 نم دبال ةنيعم ماهم ىدؤت اهنأل نآلا ةدوجوم ةموكحلا نأ كلذ ف مهتيرظنو

 ةيكارتشالا ىا ) اهتاذ ةيعويشلا تاعمتجملا ىتحءةيلاحلا تاعمتجملا ف اهئادا

 تسيل ةموكحلا نكلو ( ةلماكلا ةيعويشلا ةلحرم ىلإ دعب لصن مل اننا رابتعاب
 ىتأيسو . هراوطأ عيمج ىف همزالت ثيحب ىرشبلا عمتجملا لوصأ نم الصأ

 . اهيدؤت ىتلا ماهملا ىهتنت موي امات ءاغلإ ةموكحلا هيف ىغلت ىذلا مويلا
 ىتأي « ةدحاو ةيملاع ةيموكح كانه حبصتو اهلك ضراألا ةيعويشلا معت نيحف

 ةيعويشلا نع عافدلا ةمهم نأل « ةمزال اهتاذ ةموكحلا هذه دوعت ال تقو

 . ةموكحلا اهب علطضت ىتلا ماهملا ىدحإ ىهو « ىهتنتس
 « همسحل ةوقلاب ةموكحلا لخدت ىلإ جاتحي عارص كانه نوكي نل هنإ مث

 . ةيلاحلا ةموكحلا ماهم نم ىرخأ ةمهم طقستف

 رثؤي نأ نود هتبلط ناسنإ لك هيف دجي ىذلا دحلا ىلإ لصيف جاتنإلا ديزي مث
 ف ةموكحلا لخدتل بجوم كانه دوعي الف « نيرخآلا تاجايتحا ىلع كلذ

 ِ . عيزوتلا
 . ىعويشلا قيبطتلا لظ ىف ةايحلا ريثأتب تعفترا دق سانلا رعاشم نوكتو

 جراخ نم مهيلع ةضورفم ةباقر ىلإ ةجاح نود مهدهج ةياغ نولذبيف

 ٠ مهرئامض

 عازنلا ف ديحولا ببسلا ءاغلإ دعب - مهنيب اميف نوعزانتيال كلذكو
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 رعاشم ةرطيس ةجيتن ايئاقلت نمأل١ بتتسيف - ةيدرفلا ةيكلملا وهو « عارصلار

 . سانلا نيب نواعتلاو ءاخالاو ةبحملا
 ! ةعجر ريغ ىلإ طقستف .. ةرضاحلا ةموكحلا ماهم لك طقست اذكهو

Hk #¥ 

 اهيلع موقت ىتلا ةيقيبطتلا سسالاو ئدابملا مهأل زجوم ضرع كلذ

 سسألا ةشقانم ىف انعسوت ام دعب هيف عسوتلا ىلإ ايعاد رن مل ١ ةيعويشلا

 تسيل ةيعويشلا نأ ضرعلا اذه نم نيبتيو . ةيرظنلا اهيلع موقت ىتلا ةيركفلا

 كرتشي ال رخآ ماظن یا ف هبیکرتو هدرفمب هعزن نکمی ادرجم ایداصتقا ابهذم

 لاجملا ىلع رصتقت ال اهنأ طاقنلا هذه نم نيبت دقف . روصتلا ةدعاق ف هعم

 .. ىركفلاو ىنيدلاو ىعامتجالاو ىسايسلا لاجملا ىلإ دتمت لب « ىداصتقالا

 . خلا
 ساكعنا الإ ىه نإ اهلك تالاجملا هذه نإ مهلوق نع رظنلا فرصبو

 - ةفلتخم هجوا اهلك تالاجملا هذه نإ انلوقو « ىداصتقالا مضولل - ىمتح -

 ‹ ناسنإلاو ةايحلاو نوكلاو ةيهولالا اياضق نم نيعم فقومل - ةمزالتم اهنكلو

 عوطقم اتحب ايداصتقا اماظن نوكت نلو نكت مل- نيلوقلا ىلع - ةيعويشلا نايف

 غامتجالاو ةسايسلاو داصتقالل لماش ماظن ىه امنإ . تالاجملا ةيقبب ةلصلا

 . تحب یدام .. نیعم روصت ساسا ىلع هلک طبارتم .. نفلاو رکفلاو نیدلاو

 نیطللاو حظا

 لدعلاو قحلاب نييعويشلا ةيرخس نيب ضقانتلا نع احفص ركذلا برضن

 ملظ ناسنإل ناسنإ لالغتسا نإ ةيعويشلا ةيرظنلا ىف مهلوق نيبو « نييلزألا

 دري نأ ىغبني ىرشبلا نايكلل اتباث الصأ كانه نا مهيفن نيبو .. هتلازإ ىغبني

 نم هيوحت ام لكب- ىلوألا ةيعويشلا ىف ةايحلا ةروص نإ مهلوقو هب ساقيو هيلإ

 نأ ىغبني ىذلا لصألا ىه - خلا .. نواعتو ةيقبط الو ةاواسمو ةيعامج ةيكلم

 شيعتل هيلإ عوجرلا ىلإ ةيناثلا ةيعويشلا ىعست ىذلاو « هيلإ ةيرشبلا دوعت

 ! مالس ف ةيرشبلا

 خيراتلل ىداملا ربسفتلل انتشقانم ىف انلق اننأل ضقانتلا كلذ نع احفص برضن

 لئاسو درجم ىه امنإ« ىملع » عانتقا نع اهب نونمؤي ةيقيقح ئدابم سيل هنإ

{YT 



 اهضعب بناج ىلإ رشحتو اقوس قاست ةلدألاو . ةبولطملا ىه تاياعلاو . تاياغل
 جرح الو .. ةقسانتم ريغ وأ تاياغلا عم ةقسانتم تناك ءاوس ارشح ضعبلا

 عاضوألا نأب لوقلا ىه ةياغلا تناك اذإف ! ةلدألا ضقانتت نأ مهيلع
 ىه ةياغلا تناك اذإو « كلذ ليق لدعلاو قحلا سيلو ةلعافلا ىه ةيداصتقالا

 اتباث لصا الو ةرطف ال هنإ ليق ةيرطف ةعزن اهفصوب ةيدرفلا ةيكلملا ىفن
 ةيعويشلا نإ ليق ةيناثلا ةيعويشلا ءىجم ريربت ةياغلا تناك اذإو « ناسنالل
 . ةيرشبلا هيلإ دوعت نأ ىغبني ىذلا لصألا لثمت ىلوألا

 نأ ىلإ ءدب ىذ ئداب ريشن امنإ . اءوس ةحفصلا ديزي نل هنأل ابناج اذه عدن
 ةيسايسلا « ةرشقلا » لك اضقن دق - كلذك قيبطتلاو - ةيعويشلا ةيرظنلا
 اميف « ١ » اهنع ةفلتخم ةرشق اشناو ٠ ةيلامسارلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 تيضر دقف « ةيسنجلا ىضوفلاوءةايحلا نع نيدلا ءاصقإ : نينثا نيرمأ ادع
 ىف اصن داحلإلا ىلع تصن ىتح امهتعرج ىف تدازو امات ءاضر ةيعويشلا امهنع
 ىضوفلا ىلع تصنو « ةدام نوكلاو . هلإ ال » : تلاقف « ىتيفوسلا روتسدلا

 دهع ىلع ةيرظنلا ىف اهليدعت ىلإ ترطضا نيحو .. اهنع تعفادو اصن ةيسنجلا

 . قيبطتلا ف ايقيقح ايش ريغت مل اهنإف نينل
 ! مامألا ىلإ « ةيمدقت » ةوطخ ةيعويشلا نأ فيك مهفن انه نم

 نم ةيرظنلاب همازتلا ىدمو « ىعويشلا قيبطتلا نع ثيدحلا ف نآلا ذخأنو
 . ىرخا ةهج نم قيبطتلا اذه « ةلادع » ىدمو ؛ ةهج

 ةلحرملا ف ةداح ةروصبو كلذ مت دقف ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ ثيح نم امأف

 ةيكلملا لالحإ اما . نيلاتس دهع نم ءزجو نينل دهع ىلع قيبطتلا نم ىلوألا
 الف ! ىقيقح دوجو اهل سيل ةمخض ةروطسأ نع فشكت دقف اهلحم ةيعامجلا
 امنإ . ءىش ةيكلمب سحي وا ةقيقحلا ف اًئيش كلمي ايراتيلوربلا ةقبط نم دحا
 دنع - ةلودلاو . ءىش لكل ىقيقحلا كلاملا ىه - ةيرظنلا تصن امك - ةلودلا

 نع ةلودلا « ةباين » نم ليق امهمو . رخآ ءىش بعشلاو ءىش - قيبطتلا

 اما . ىرظنلا كالهتسالل مالك درجم وهف اهيلع فارشإلاو ةيكلملا ف ايراتيلوربلا
 ع دتال ىتلا ةعشبلا اهتيروتاتكدب اليقث اسوباك تحبصأ ةلودلا نأ وهف عقاولا

 ١ ١ « رهوجلا ف سيلو ةرشقلا فل فالتخا وه ةيعويشلاو ةيلامسارلا نيب فالتخالا نإ لبق نم الق .
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 ! قالطإلا

 دلاولا نأ دح ىلإ بعشلا هيف شيعي ىذلا ةيسوساجلا وجو ٠ هئادعا نم ماظنلا
 عمتجي الأ انامض - هاخأ نمأب خالا الو هنحوز نمأي جوزلا الو هدلو نمأبال

 ف لاقتعالا وأ مادعإلاب هيلع مكحيو مكاحيف ةنظلاب ناسنإلا هيف ذخؤي نأ نكمي

 دوجوب حمسيال وج وه .. « ةعدار » ىرخأ ةبوقع ىأب وأ ايريبيس جولث
 ةلودلا نأ هيف سحی ىذلا فطاعتلا كلذ . ةلودلاو بعشلا یی « فطاعتلا »

 رانلاو ديدحلاب نوكتال ةباينلاف .. اهيلع فارشإلاو ةيكلملا ف هنع ةبئان

 ! نامرحلاب هروعش الإ هل ىقبيالو ! قالطإلا ىلع ءىش ةيكلمب روعش ىأ ةياهنلا

 « سورلا ءاربخلا » ناك مايأ ناوسآ ف هودهاش ام نويرصملا ىسنبالو

 نع فلتخم وج ف لاحلا ةعيبطب نوشيعي اوناك دقف « ىلاعلا دسلا ف نولمعي
 « ءاربخلا » كئلوأ تاجوز هل تبجع ام دشأ ناكف . ايسور ىف هوفلا ىذلا ماظنلا

 وأ « ديري ام ردقب ىرتشي نأ عيطتسي ناسنإلا نأو ‹ قاوسألا ف رح ءارشلا نأ

 ف نلاسيف هكاوفلاو رضخلا ىعئاب ىلإ نبهذي نكف .. هدوقن عستت ام ردقب

 ! نقدصي مل! معن: نهل ليق اذإف !؟ ديرن ام ردقب ذخأن نأ عيطتسن له ١ بجع

 ! لعفلاب نكمم كلذ نأ ةيلعفلا ةسرامملاب ندجو ىتح

 لکو . یعیبط رمآ اذهف . ماظنلا فالتخا نم بجعلا ىه ةلاسلملا تسیلو

 ىتح رمألا “ىداب ف بجعيس هيلع دوعتو هفلأ امع فلتخي ماظنب أاجافي ناسنإ
 ساسحإلا ىدم ىلع اهتلالدو  ءارشلا ىلع ةفهللا ىه ةلاسملا نكلو . فلأي

 ! دودحم دمأ ىلإ ولو نامرحلا اذه نم صلختلاب ةرماغلا ةحرفلاو « نامرحلاب
 ةيكلملا نع . دحاو نآ ف ةرشك قئاقح نع فشكلل ةيعقاولا ةبرجتلا هذه ىفكتو

 ! ماظنلا نعو .. ةيعامجلا ةيكلملاو هيدرفلا

 ىتلا ةروطسألا كلت ققحت ىدم فل ثحبلا وه سيل انه انينعي ىذلا نأ ىلع
 ىقيقحلا كلاملا ىه ةلودلا نوكت نيح « ةيعامجلا ةيكلملا ١ مسا اهيلع قلطي

 ةروطسألا وه رثكأ انينعي ىذلا امنإ ' ةيكلملا نم امورحم هلك بعستلا نوكيو
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 . ةيدرفلا ةيكللا لحم لحت نا نكمي ةموعزملا ةيعامجلا ةيكلملا كلت نإ لوقت ىتلا
 « ةيعامجلا ةيكلملا وه ناسنإلا ف لصألا نأ ةيعويشلا ةيرظنلا تمعز دقل

 فاشتكا دعب ةيرشبلا هيف تعقو ريرش فارحنا ىه ةيدرفلا ةيكلملا نأو
 ةيكلملاب « متمتسيف » هلصأ ىلإ ناسنإلا درتس ةيناثلا ةيعويشلا ناو « ةعارزلا

 ملظلا عاشاو هتيناسنإ دسفأ ىذلا ريطخلا فارحنالا اذه نم ىفشيو«ةيعامجلا

 ! نامزلا نم ةديدع نورقل ىرشبلا عمتجملا ف

 .. رانلاو ديدحلاب اضرف رمألا « ةلودلا » تضرف مث

 اهلصأ ىلإ تدتراو « فارحنالا نم تملسو ءادلا نم سوفنلا تيفش لهف

 !؟ موعزملا ىكئالملا

 دهع ىف عجارت « ماظنلا » نا - لبق نم هيلإ انرشأو - لعفلاب ثدح ىذلا نإ

 . تاعجارت ةدع فوشورخ دهع ف مث نیلاتس
 ة دايز ىلإ ةجاح ف « ماظنلا , ناك نيلاتس دهع نم ةيناثلا ةلحرملا ىفف

 لمعلا ةدحو دعب - لامعلا نم دارا نم هنا نيلاتس نلعا مث نمو « جاتنإلا

 فاضإ رجأ اهيلع هل نوكيسف ةيفاضإ ةيناث ةدحوب موقي نأ - ىلوألا ةيرابجإلا
 وأ ٠ رخفا ماعطلا نم اعاونا ىرتشيف ةيشيعملا هلاوحا نسحي نا هب عيطتسي
 . ةيرابجإلا لمعلا ةدحو هرفوت امم ىقرأ سبالملا نم اعاوناو « ربكأ تايمك

 هيلإ ةليسو دجت مل جاتنإلا ةدايز ىلإ تجاتحا نيح ةلودلا نأ ةلال دلا عضومو
 ةايخد ىف دقتعت وأ - ىرت تناك ولو . هيلإ ءاجتلالاو ىدرفلا نفاحلا ةراثإ الإ
 ةصاخ « تلعفل ىدرفلا زفاحلل ءاجتلالا نود جاتنإلا ةدايز نكمي هنأ - اهسفن

 نأ كلذ« تالاجملا عيمج ف - فارسإب - امهمدختستو رانلاو ديدحلا كلمت ىهو

 مجارت وه - سانلا ماما ىقلت ىتلا هتارربم نكت ايا - ىدرفلا زفاحلل ءاجتلالا

 تسيل ةيدرفلا ةيكلملا نأب لئاقلا لصألا وهو ؛ ةيرظنلا لوصأ نم لصأ نع

 ! ةيعامجلا ةيكلملا وه سانلا ف لصألا نأو ايرطف اًئيش
 نم سانلا « ىفشي » نا عطتسي مل ةلودلا شطب لك نأ نذإ ةلالدلا عضوم

 - ىدرفلا زفاحلا نأ كلذ ىنعمو . هناكم ىعامجلا زفاحلا عضيو ىدرفلا زفاحلا

 ‹ هعازتنا نكمي ال دح ىلإ ةرطفلا ف قيمع قيمع - ةيدرفلا ةيكلملاب ةلصلا قيثولا
 . باهرإلاو شطبلا لئاسو لك هعازتنا ف تمدختسا ولو

 ةيعارزلا ليصاحملا ناصقن ديازت نا فوشورخ مكح ةرتف ف ثدح مث
 اسوسحم نكي مل هنكلو هتاذ نيلاتس دهع ىف ادب دق صقانتلا اذه ناكو )
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 حمقلا دروتست تأ دب ايسور نإ ىتح ( فوشورخ مايأ اهيلع رهظ ىتلا ةروصلا

 نيحالفلا كيلمت وه رمأالل فوشورخ جالع ناكو . ةديازتم تايمكب اكيرمأ ن

 نم هيوحت امو اهنونكسي ىتلا رادلا مهكيلمتو « مهسفتأل لوصحملا نم اءزب

 . ءايشألا هذه نم مهسفنأل هورتشي نأ نكمي امو تاودألاو ثاثأل

 ةيكللا نأ ىهو .. ةحضاو هتلالد . ةيعويشلا ٌئدابم نع حيرص مجارت وهو

 نأو .. ةيدرفلا ةيكلملا لحم لحت نأ - رهقلا لئاسو لكب  عطتست مل ةيعامج

 عفادلا اذهل ناعذإلا وه ةلوج دعب ةلوج هيلإ نورطضي ىذلا ديحولا جالع

 اوتبتيل لدجلا عاونآ لكب اولداجو « هدوجو - ةيرظنلا ىف - اوفن ىذلا ىرطغ

 ! هنم « ءافشلا » نكمي « ضرم » هنأو « ةيرشبلا سفنلا ف ليصأ ريغ هل

 ةيعويشلا ةلودلا دي ىلعو هتاذ ىعويشلا ملاعلا ف - تمت ىتلا ةبرجتلاو

 ىف نويعويشلا هب لداجي ىذلا غ رافلا لدجلا لك ىلإ تافتلالا نع انينغت - اهتا

 . ىدرفلا زفاحلاو ةيدرفلا ةيكلملا رم

 ءايراتيلوربلا ةقبط ادعام تاقبطلا عيمج ءاغلإو « ىقبط رغ عمتجم ءاشنإ اما

 نع اعساو افالتخا اهيف قيبطتلا فلتخا دقف ..ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ةماقإ

 ! هيرظنل

 اذه نوكالو ٠ ىقبط ريغ عمتجم ءاشنإ « نساحم » نع انه ثدحتن انسلو

 عقاولا نع ثدحتن امنإ « ١ ١ نكمم ريغ وا انكمم « بجاو ريغ وأ ابجاو رمال

 . نوكي نأ بجاو هنإ اولاق ىذلا ءىشلا نع هدعب وا هبرق رادقم ىرنل یقيبطتل

 نيتلودلا ف ةيعويشلا قيبطت لاحو « معن نييعاطقالا ةقبط تلاز دقل

 ف ادوجوم اهنم ناكامو ٠ ةيلامسارلا ةقبطلا روهظ نود نيتريبكلا نيتیعويشل

 امإو ةيدرفلا ةيكاملا عزنب امإ ليزا دقف ةيعويشلا تقنتعا ىتلا ىرخألا لودل

 . ةيروثلا ةدايالا

 !؟ كلذ دعب ثدح ىذلا ام نکلو

 دق اهتافصاومو ةقبطلا فيرعت لكب ةديدج « ةقبط » نأ لعفلاب ثدح ىذلا

 ' « بزحلا » وه ةرملاب ديدج مسا تحت ىعويشلا ممتجملا ف تزر

 ةعيرش ىلإ مهلك ومكاحتيو رشىلا م عيرشتلا قح عزي نيح طقم ةدحاو ةلاح ف نكمم هبإ نحس لوق ٠

اصم ةياعر نم اهب نكمتي ةيعيرشت ةطلس رشبلا نم دحأل نوكيال ذندبعف ٠
 باح ىلع هتقبط حلاصمو هحل

 ٠ ايقبط ال ابدره ارمأ لظي توافتلا اذه أل مهتاورث ف سالا توافت ةلاحلا هده ر مهيالو  تاقطلا ةبغ

 ةرظن ع ثيدحلا دنع عوضوملا ىلإ دو انلو ايندلا ةايحلا ف ٠ عاتملا - م ناسنإ لك ظح واحتيال

 7 مالسوا
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 تاذوه بعشلا دارفأ نيبو  ةفلتخملا هتاجردب - بزحلا دارفأ نيب قرافلاو

 تاجرد ىندأف ! بعشلا نيبو لبق نم ةمكاحو ةكلام تناك ةقبط ةيآ نيب قرافلا

 نوؤش لك ف امخض اقراف اهوتل عئشنت - ةيداعلا ةيوضعلا ىهو - بزحلا

 ًاشنم نكي ملفءاهدوجو مدع وأ ةيدرفلا ةيكلملا دوجوب ةربعلا تسيلو . ةايحلا

 ريسفتلا معز امك ةيدرفلا ةيكللا دوجو درجم وه ةيقبطلا تاعمتجملا ف ةيقبطلا

 نم اقالطنا ‹ ذوفنو ناطلس نم ةيكلملا ىلع بترتي ام ناك امنإ « خيراتلل ىلهاجلا

 ف تعبن نإو - عقاولا ىف ةيقبطلا نأ ىأ . مكحي ىذلا وه كلمي ىذلا نأ ادبم

 ىه امنإ - ىداملا ريسفتلا لوقي امك ةيدرفلا ةيكللا نم ةيلهاجلا تاعمتجملا
 باسحل عيرشتلا ىلع ةقبطلا هذه ةردق نم عينت ىتلا « ذوفنلاو ناطلسلا ةيقبط

 عيرشتلا اذهل عوضخلاب نيرخآلا مازلإو اهسفن

 دوفنلاو ناطلسلا نكلو ٠ ىعويشلا عمتجملا نم ةيدرفلا ةيكلملا تيغلأ دقو

 ةقبطلا تامس لك اهل . ةزيمتم ةقبط هنم لعج دق « بزحلا » ف زكرت ىذلا
 . ناطلسلاو ذوفنلا ف وأ - عاتملا ىا - ةشيعملا عون ف ءاوس اهتازيممو

 نإف ةيدرف ةيكلم ائيش اكلمي دحأ ال هنأ ةيعويشلا ف ماعلا ناونعلا نأ عممف
 ةفرغ ف نونكست اعيمج كترسأ دارفأو تنا نوكت نأ نيب - كش ال - اقراف كانه

 ( ! باوبأ الب نوكت ام ابلاغو ) ةكرتشم هايم تارودب ىبعش نكسم ف ةدحاو

 ولو ىتح « ةرامع ف ةلماك ةقش ىف وأ ةصاخ « اليف » ىف انكاس نوكت نأ نيبو
 ! ةيدرف ةيكلم ثاثألا نم اهلخاد فام وأ ةقشلل كلام ريغ تنك

 نيحو انه نوكت نيح كرعاشم ف قرافو « هتجردو عاتملا عون ف قراف كانه

 . كانه نوكت

 ف هنإ طقف لوقا امنإ « هتيعرش مدع وا عاتملا اذه ةيعرش انه شقانأ تسلو

 عستيو « دوجوم وهف قيبطتلا ىف امأ ! ىعرش ريغو زئاج ريغ ةيعويشلا ةيرظنلا
 ةنجللا ف اوضع عبصي ىتح « بزحلا » ف تاجردلا ناسنإلا دعص املك قرافلا

 ناك ام افرت هميعن بلقنيف « بزحلا ف نيزرابلا ءاضعألا نم وأ ايلعلا ةيذيفنتلا

 ةرسألا ةيرصعلا « هخاوكأ » ف بعشلاو ! مهنامز ل ةرصايقلا ضعب هب ملحي

 نس نود ام تانبو ينب لافطألاو بألاو مألا عمجت ةدحاو ةفرغ ف اهلك

  عقاولارمألا مكحب- بألاو مألا نيب ةيجوزلا تاقالعلا اهيف ىرجتو . فيلكتلا
 ! نيغلابلا ريغو نيغلابلا ١ تانبلاو نينبلا ةرضح ف
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 مهلا امنإ . ديحولا قرافلا وأ مهألا قرافلا وه لاح ىأ ىلع عاتملا قراف سيلو

 . ناطلسلا قراف

 ف اوضع هنوك ىلإ بعشلا دارفأ نم ادرف هنوك نم ناسنالا لاقتنا درجم نإ

 ف ءاوس ‹ سوملم دوجو هل رخآ ءىش ىلإ هل دوجو ال « ءىش » نم هلقني « بزحلا

 ةقبط ىلإ نيموكحملا ةقبط نم هلقنب هنأل « هلوح نم عمتجملا رظن ف وأ هسفن رظن

 ف وه ناك ول ىتح .. ىعويشلا عمتجملا ىف ءىش لك ىلع نورطيسي نيذلا ماكحلا
 . ماكحلا كئلوا ةقبط لفسا

 كلذ ىشني ىذلا وه « ميعزلا » و « ةلودلا دو « بزحلا » ىف ذوفنلا زيكرت نإ

 كلذلو .. ىعويشلا عمتجملا ف « ةيئيشلا » و « ةيئيشاللا » نيب مخضلا قرافلا
 درجم - همدق عضي نأ ىعويشلا عمتجملا ف ىداعلا درفلل حمطم ربكا حبصي

 لثمي ىذلا قهاشلا ءاتبلا كلذ تاجرد نم ةجرد ىندأ ىلع ولو - عضو

 هل نكي مل نأ دعب ادوجوم ةقيقحلا ف حبصي لب ٠ هلك هدوجو ريغتيف  ناطلسلا

 . دوجو

 جرخيال دوجولا ىلإ حماط لك اهاهشتي ىتلا ةمخضلا ةلقنلا هذه ىلإ هليبسو

 ىف ىداع ريغ لمعب مايقلا - اهردنأو - اعيمج اهفرشأ « رومأ ةثالث نم رمأ نع
 ةلودللو بزحلل قلم لا ىهف ةداتعملاو ةرسيملا ليبسلا امأ . « نطولا » ةمدخ

 ةيسوساجلاب عوطتلا وأ ! اعيمج مهبح ىف ىنافتلا رهظمب روهظلاو « ميعزللو

 ! ءالولل اراهظإو ناطلسلل ابرقت ءايربألا ىلع هبشلا ءاقلإو
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 ىتلا ةعاشبلا تاجرد ىصقأ ىلإ عشب ءىش ىهف ايراتبلوربلا ةيروتاتكد امآ

 ىسيلوبلا ماظنلا ريربتل قاست ىتلا تارربملا لك نم مغرلابو . لايخلا اهلبختي
 اهوحم ىلإ ليبسال ةدحاو ةقيقح ىقبتسف سسجتلاو رانلاو ديدحلا ىلع مئاقلا

 ةيروتاتكد - اومعز امك - تسيل ةمئاقلا ةيروتاتكدلا نأ ٠ اهراكنإ الو

 . ايراتيلوربلا ىلع ةعقاولا ةيروتاتكدلا ىه امنإ « ايراتيلوربلا
 انويلم نوسمخو ناتئام وه - بيرقتلا هجو ىلع - ىسورلا بعشلا مجح نإ

 نم نييالسم ةتس « نييالم ةتس هتم نوكي ىعويشلا بزحلاو « رشبلا نم
 نم لئاهلا مضخلا اذه طسو ف  ظحلا نم ةفلتخم تاجرد ىلع ~- نيظوظحملا

 ةأمح ف قرغت مث ةلآلاك جتنت نأ اهلمع . نايك الو اهل نزو ال ىتلا ةيمدآلا مطقلا

 . دوجو الو رعاشم الو بولق كاذو اذه نيب اهل سيلو « ناويحلاك سنجلا
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 ماقي الو نورخؤي الو نومدقيال نيذلا رافصألا كئلوأ مه ىسايسبلا عمضولا ف

 مهنإ مهسفنأ نع نييعويشلا لوقب الو تاباختنالا ةيحرسمب ةربع الو . نزو مهل
 ! ةيقيقحلا « ةيطارقميدلا » مه

 ةيلاربيللا ةيطارقميدلا ف ةمئاقلا ىرخألا ةيحرسملا نع عفادن انسلو

 ري دقت لقأ ىلع لمحت اهنكلو . اهتقيقح ىلع اهانضرع نأ قبس دقف ۽ ةيلامسارلا

 نمم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك نإو « رايتخإلا « رهظنم » و ةيرحلا « رهظم »

 الو « ةمكاحلا ةيلامسارلا تاودأ - انيب امك - مه ةيباينلا سلاجملا ىلإ نولصي

 حلاصملا دض ًأرارق ذختت نا « مالك » نم اهيف ليق امهم « سلاجملا هذه عيطتست

 . ةمكاحلا ةيلامسأرلل ةيقيقحلا

 نإف« ةلودلا بزح وه - ةلودلا رمأب - ادحاو ابزح مهلك سانلا نوكي نيح امأ

 اهيف ةعتم ال ةمخض ةيرخس حبصتو ‹ فيزملا رهظملا كلذ ىتح دقفت ةيحرسملا
 ! قالطإلا ىلع

 اوناك اذإ « رفصلا كاذ وأ رفصلا اذه وأ رفصلا اذه بختنت نأ نيب قرفلا ام

 مهلكو« ىرخأ ةهج نم ةدحاو رظن ةهجو نولثمي مهلكو ٠ ةهج نم ارافصأ مهلك

 !؟ ةثلاث ةهج نم ةلودلا هب نذأت ىذلا ردقلابو ةلودلا نذإي الإ مالكلا نوكلميال
 ةدهاشمل دادعتسا ىلع ْنوكت امبر كنكلو ! معن .. ةدحأو اهلك ةيحرسملا نإ

 مهنأكو مهل موسرملا مهرود نودؤي نولثمملا نوكي نيح اهب ىهلتلاو ةيحرسملا
 لثمملا ىلع ىلمي احضاو نقلملا توص عمست نيح امأ « مهسفنأ دنع نم هنودۇي

 نإو « ةغاستسم ريغو ةجمس كسح ف نوكت ةيحرسملا نأ كشالف هلاعفأو هلاوقأ

 ! « ةيقيقحلا ةيطارقميدلا ةيحرسم » اهنأ نالعإلا ةحول ف اهنع بتك
 نيذلا .. اولازامو اوناك .. نوحداكلا كئلوأ مه ىداصتقالا مضولا فو

 « ةميقلا ضئافب » مهريغ عتمتسيو « ءازجلا لقأ نولانيو دهجلا قشأب نوموقي

 ضئاف ١» نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو ! ناطلس باحصأو ذوفن باحصا مهنأل

 ةقيقح نع انعدخي نأ ىغبني ال رهظملا بايغف ‹ بويجلا ف عضوت أدوقن « ةميقلا
 وهو - ةيكلملا نع رظنلا فرصب - رفوملا عاتملا وه انه ةميقلا ضئافف . رهوجلا
 ! ذوفنلاو ناطلسلا

 ضرمي نيحو « ةيلحملا ةيودألاب جلاعي ايراتيلوربلا نم درفلا ضرمي نيح
 نم درفلا لقنتب نيحو ! ىبنجألا ءاودلاب جلاعي مكاحلا بزحلا نم درفلا

 امنيب ٠ ةحارلا بابسأ اهيف ىعارتال ىتلا ةماعلا ةبكرملا ف لقنتي ايراتيلوربلا
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 اوضع ناك نإف - ! اهكلمي مل ولو - ةصاخلا ةرايسلا ف لقنتي بزحلا وضع
 نكسملا ريغ اذهو .. ةفيكملا ةحيرملا ةيبنجألا تارايسلا هلف بزحلا ف « اريبك

 . ماعطلا فونص ريغو لبق نم هيلإ انرشأ ىذل
 اوناك ىذلا ىقبطلا عمتجملا ف ةميقلا ضئافب عتمتلا نيبو اذه نيب قرفلا ام
 !؟ هب نوددنی - اولازامو

 ءانبلا اهب ىنبي ىتلا ةصارتملا راجحألا كئلوا مه ىعامتجالا عضولا فو
 ىداعلا وضعلا لوا نم ةفلتخملا هتاجردب بزحلا مه ناكسلا ! ناكسلا هنكسي

 سحي له ! ءالؤه هيف نكسيل ماقم ءانب درجم ايراتيلوربلاو ٠ « ميعزلا » ىل
 !؟ ناكسلا ريغتب هعضو ربغتي وأ ؟ فرعي نأ همهي وأ ؟ نكاسلا نم رجحل

 ! راجحأ مهنإ ! الك

 هلك بعشلا عقي ىذلا ىسيلوبلا باهرإلا وه هلك مضولا ف ام مشا نأ ىلع
 . هتأطو تحل

 ىف وا هرس ىف ءاوس ؟ مكاحلا دقن ىف ةدحاو ةملك لوقي نأ ؤرجي ىذلا اذنم
 ؛ هقنع نع ارئاط هسار دجو اذإ هسفن الإ نمولي الف ةينالعلا ف امأ ؟ ةينالعلا
 ! مينصلا كلذ عنصي « لقاع » صخش دجويالر

 نم فوخلا درجمو .. هنع باقنلا فشكت ةيسوساجلاف هرس ىف امأو

 . هاوفألا ممكيو بولقلا بهري ةيسوساجلا

 ريهطتلا تاكرح ىعويش ماظن لك ىف نيحلاو نيحلا نيب رهظت هلك كلذ عمو
 . فولألاو تائملا اهتيحض بهذي ىتلا

 ىف .. باهرالا ةروص ءاطعإل ةيفاك فوشورخ دهع نم « ةتكنلا » هذهو

 هنإ هنغ لوقيو . نيلاتسب ددي فوشورخ فقو ىعويشلا بزحلل نيرشعلا رمؤمل

 بكترا هنإو .. رركتت نأ ىغبني ال ةطلغ هنإو ! ءىند لفاس مرجم حافس روتاتك.
 .. نادبألا هلرعشقت ام ةعشبلا مئارجلا نم

 تنك كنإ : هيف هل لوقي فوشورخ ىلإ بوتكکم لاؤسب « لوهجم » مدقت انهو

 ااع تنكو اهلك مئارجلا هذه تيارو ١ ىعويشلا بزحلا ف ازراب اوضع
 ؟ اهباکترا ىلع تکس اذاملف . اهعوقو

 نم : لاقف - ةتكنلا رضاح ةهيدبلا رضاح ناكو - ةقرولا فوشورخ ارقو'
 دق نآلا : فوشورخ لاقف ! دحأ بجي مل عبطلابو !“ ةقرولا هذه ىلإ لسرا ىذلا

 ! ةفش تنبب سينأ ملف كلثم افئاخ تنك دقل' ببسلا تفرع

| 



 ةعاشب نم ايش ففخبي الو « ةقيقحلا نم اًنيش ريغبال ةتكن هذه نوكو
 . بوهرملا عقاولا ىلع ةلالد تاذ هتكن ىهف .. باهرالا

 نومعزي اوناك امك « ايراتيلوربلا ةيروتاتكد » تسيل اهنآ لاح ىأ ىلع مهملاو

 ةقوحسملا ايراتيلوربلا اهتصغ ىناعت ىتلا ةيروتاتكدلا ىه امنإ « ةيرظنلا ف

 حنم ةروطساأو « لامعلل مناصملا كيلمت ةروطسأ تناك امنإ . مادقألا تحت

 ! بوصنملا خفلا ىلع سانلا لبقيل ةيئاعد تاءارغإ درجم لامعلل ةطلسلا

K ¥ oF 

 هب تزرب ىذلا ديحولا ءىشلا ىهف عمتجملا دارفآ نم درف لكل ةلودلا ةلافك اما

 . خيراتلا تايلهاج لك ىلع عقاولا ملاع ف ةيعويشلا

 وسه اذهو . بعشلا دارفأ لك نم نكس الو سبلي الو لکأیال درف دجویال
 اذإو . ءاوسلا ىلع ةيلامسأرلا ةلودلاو ةيعاطقإلا ةلودلا هنع تلكن ىذلا بجاولا

 نم ائيش بجاولا اذه ءادأ نم تبرتقا دق ةثيدحلا ةيلامسأرلا ةلودلا تناك

 مهتاباقن نم نيلطعتملل فرصت ىتلا تاناعإلاو ةيعامتجالا تانامضلاب بارتقالا

 « خلا .. ةماعلا ةيناجملا تامدخلابو « ةيناجملا ةيحصلا ةياعرلابو « ةلودلا نموأ

 .دق اهنوك نع الضف « ةيعويشلا ةلودلا هب تمزتلا ىذلا دحلا دعب غلبت مل اهنإف

 نم افوخو « ةهج نم ةيعويشلا نم افوخ نكلوءىناسنإ عفادبال تلعف ام تلعف
 . قوقحلا هذهب نيبلاطملا لامعلا تابلطل بجتست مل اذإ اهقحلي ىذلا ررضلا

 ةلافكلا ىلع اهانسق اذإ . تاظحالملا نم ةعومجم ةلافكلا هذه ىلع انل نكلو

 نم ازرق رشع ةثالثب كلذ لبق ةمألا دارفأ نم درف لكل مالسإلا اهررق ىتلا

 ! نامزلا

 معمو« لبق نم هانفصو ىذلا ىندألا دحلا ىلع اهدارفأ ةيعويشلا ةلودلا لفكت

 نع نآلا ثدحتن الو ! مهتلود ىلع الو مهسفنأ ىلع ءامرك مهو مهلفكت ال كلذ

 لضفتتال ةلودلا نأ ىأ « مهتلافك لباقم - ءاسنو الاجر - لمعلاب مهفيلكت

 نا لىق هلك مهدهج ىفصتستوءاهباسحل مهدنجت ىه امنإ؛ةلافكلاب مهيلع
 ا لمعي ال نم : اهلوقب احيرص اديدهت مهددهتو « مهتايح تارورض مهيطعت

 .. لكي
 ناسنإلا ةايح ف لصألا وه لاح ىأ ىلع لمعلاف « اذه نع نآلا ثدحتن ال

 ةيكلملا اهئاغلإب ةيعويشلا ةلودلا نإ لوقن انكلو .. لصألا ىه ةلاطبلا تسيلو
 ف مهلذتست امنإ « ةلودلل ءارجإ ىلإ سانلا لك ليوحتو ؛ رحلا لمعلاو ةيدرفلا
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 رمألاب نيمئاقلل ةدحاو دقن ةملكب اوهجوتي نآ نوكلميالف ‹ زبخلا ةمقلب عقاولا

 رانلاو ديدحلاب باهرإلا فالخب كلذو .. عيضت نأ زبخلا ةمقل ىلع افوخ

 عقاولا ملظلل مهعوضخو مهشامكناو سانلا ةلذم نم ديزي ىذلا « سسجتلاو
 جاجتحالا نع الضف حايترالا مدع ىلع لدت ةراشإ وا ةملكب هوفتلا نود«مهيلع
 . حيرصلا

 اريجأ ناسنإلا لمع وه ضرألا ف ديحولا لذلا نأ ةيعويشلا تمعز دقلو
 ...... ملظلا نم سانلا صلختس ىتلا ىه اهنا تمعزو « رخآ ناسنإل

 . رخآ ناسنإل ناسنإلا دهج ريجأت عنمت نيحءلالغتسالا عنمتو

 هريجأتو ‹ رخآ ناسنإل ناسنإلا دهج ريجأت نيب قرفلا ام نكلو .. معن
 ةعومجم عقاولا ف اهنكلو « طقف مالكلا ف ىونعم صخش ىه ىتلا « ةلودلل »
 ىذلا لمعلا ءادأ ىلع سانلا هب نوربجب ام ناطلسلا نم نولمحي رشبلا نم

 ملاع ف - لذا امهیاو ؟ هئادا ف اورصق اذإ هب مهنوبقاعی امو « مهثم هنوبلطي

 لمعلا عون رايتخا ف ةيرحلا نم ةدحاو ةرذ ولو كلمي ىذلا ريجألا - عقاولا
 ة دايز ىلع ةمواسملاو « هدهج هل عيبي ىذلا « ديسلا » صخش رايتخاو « هناكمو
 كلميال ىذلا ريجألا مأ « كلذك هآر اذإ هضافخنا ىلع جاجتحالاو « رجألا اذه

 رايتخا الو « هناكم الو لمعلا عوت رايتخا ال اهلك رومألا كلت ف ةيرحلا نم ةرذ

 قح الو - رانلاو ديدحلاب هيلع ضورفم وهف - همدخي ىذلا « ديسلا »

 تومي ةملكب همف حتف نإو .. هتدايز بلط الو ضفخنملا رجألا ىلع جاجتحالا

 !؟ عوجلا ريغ ىرخأ ةليسوب تمي مل نإ « اعوج

 ىه « ةلودلا » نوكت نيج امئاق نوكيال لذلا نإ لوقت ىتلا كلت ةطسفس ةيأو
 مساامو!؟ لذلا فيرعت ام !؟ روجألا حنمت ىتلا ىهو لمعلل سانلا رخست ىتلا

 نم رمأ ىأ ف هتيرح كلميال هتأ دجي نيح ناسنإلا هسحي ىذلا ساسحإلا كلذ

 نود « اهیدؤي نأ یغبني تابجاوو ‹ اهعبطي نأ ىغبني رماوأ هيلع نأو . رومألا

 !؟ ءايشألا نم ءىش ىلع ضارتعالا قح هل نوكي نأ

 !؟ اماع هنومرحیو اماع هنولحی مآ

 نم ردص اذإ هنومرحيو « مهتحلصل اققحمو مهنم ارداص ناك اذإ هنولحي

 ؟ مهحلاص ف نكي مل وأ مهريغ
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 ةريثكلا رطاسألا نم ةدحاو نوكت نأ ىلع ديزت ال روجألا ف ةاواسملا ةيضق

 . قيبطتلا اهددب ىتلا

 ادبم ةمارصب ايسور تقبط نيلاتس دهع نم لوألا ءزجلاو نينل دهع ف
 كانه تناك له نكلو . ىتيفوسلا داحتالا ىف لامعلا عيمجل روجألا ف ةاواسملا

 ؟ نيلماعلا لكل ةبسنلاب روجألا ف ةماع ةاواسم

 رجأو ؟ ضرمملا رجأك بيبطلا رجأو ؟ لماعلا رجأك سدنهملا رجأ ناك له
 ؟ طباضلا رجأك ىدنجلا

 ! ليحتسم ةهادب اذه نإ

 ددنتو ةاواسملا ةيضق نع حفانت ةيعويشلا ةيرظنلا تلظ دقف هتلاحتسا عمو

 ! قازرألا ف توافتلا ةيضقب

 ؛ مهسفتا لامعلا فوفص ىف ىتح ةاواسملا هيف تراهنا ىذلا مويلا ءاج مث

 امك نيلاتس أجل دقف . نيلماعلا نم مهريغو لامعلا نيب ام ةراهنم تناك نأ دعب
 ىف قفني ٰفاضإ رجأ ءاقل ىلوألا ةيرابجإلا ةدحولا دعب لمعلا ةحابإ ىلإ - انفلسا

 ! دوجو اهل دعي ملو امامت ةاواسملا تعاض اذكهو .. « تايلامكلا »

 . ىتييفوسلا داحتالا ف ادج ةيلاع اروجا كانه نإ نولوقيو

 ءاملع وأ .. ةرذلا ءاملع وأ .. نيسدنهملا روجأ اهنأ ةلهو لوأل بسحت دقو

 داحتالا ف ةيلاعلا روجألا ىوذ نم مهلكو ) ءابطألا وا .. خيراوصلا

 نيبرطملا روجأ اهنإ ! ةياهنلا ف ةلهذملا ةقيقحلا عمست كنكلو ( ىتيفوسلا
 ! تايهلملاو ةماع نيهلملاو تاصقارلاو نيصقارلاو تابرطملاو

 ! ةمدخلا ردق ىلع رجالا

 نوصقارلاو تابرطملاو نوبرطملا اهب موقي ىتلا ةليلجلا ةمدخلا ملعت له

 !؟ تاتييفوسلا داحتا ف تالثمملاو نولثمملاو تاصقارلاو

 .. هيلع مقاولا عشبلا طغضلاب ساسحإلا نع بعشلا « ةيهلت » اهنإ !! معن

 ! رجفنیال یکل .. یسنب یکل

 هنأل ! ةروطخلا ىف ةياغ رمأ هذفانم ميمج نم ىرشبلا نئاكلا ىلع طغضلا نإ

 .. راجفنالا دلوي

 ىداصتقالاو ىسايسلا طغضلا نع ىنغتست ال ايراتيلوربلا ةيروتاتكدو
 ( ! اهمساب مكحت ىتلا ) ايراتيلوربلا ىلع هسرامت ىذلا ىركفلاو ىعامتجالاو

 ! « ماظنلا » لزلزتو ةلودلا تلزلزتو ؛ مامزلا تلفأ الإو
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 . راجفنالا دلوي ىذلا عمجتلا نّوكي نا لبق موظكملا بضغلا برستيل بناوجلا نم بتاج ف سانلا نع سيفنتلا نم نذإ دبالف
 . تايهلملاو .. تاوهشلا وه سفنتملاو

 رجح ال اوءاش امفيكو اوءاش ىنا مهسفنأل سانلا هسراميف سنجلا امأف
 ! « مهتدارإ » ف لخدت الو مهيلع

 لاجرلا نم نيلثمملاو نيصقارلاو نيبرطملا نم نوهلملا اهب موقيف ةيهلتلا اماو
 ىلعا نولانيو ٠ ةلئاهلا مهتمدخ ىلع ةلودلا « ريدقت » نولانيف .. ءاسنلاو
 ! روجألا

 ايند ف قيبطتلل ةلباق ريغ ةروطسا ةاواسملا نأ لاح ىا ىلع رمألا ف مهما
 نوددني اولازامو « ةيرظنلا ف ةاواسملا نع نوثدحتي اولازامف كلذ عمو .. عقاولا
 ! هيف هنودجی ماظن لک ف توافتلاب

 سانلا نم ةفلتخملا تاثفلا نيب قراوفلا برقن نأ ديرن ءدبلا ذنم اولاق ول
 !.. سانلا لكل الوقعم ىندا ادح نمضنو

 ! قيبطتلا عقاو نع رظنلا فرصب لقألا ىلع ةيرظنلل .. معن انلقل اولاق ول
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 امك ) ىلوألا ةيعويشلا ف ةايحلا نإ مهتيرظن ف نويعويشلا لوقي
 ةيعويشلا نإو « هيلإ ةيرشبلا دوعت نأ ىغبني ىذلا لصألا ىه ( اهنوليختي
 .. ليمجلا لصألا اذه ىلإ مهدرتس ىتلا ىه ةيناثلا

 ! هوفذحف ىلوألا ةيعويشلا نم مهل قري ملرمأ ف ادحاو ءانثتسا ادع امیف
 ! نيدلا وه كلذ

 - انهو . نيد ةيرشبلا دنع ناك ( اهنوليختي امك ) ىلوألا ةيعويشلا ىفف
 ىداملا نوكلا نع اهتامولعم ةلقو ةيرشبلا ةوادب ببسب ناك اذه نإ اولاق - طقف
 ىلع ءىش ف ةوادبلل لخد الف كلذ ادع اميف اما ١ ةئيبلا ىلع اهترطيس مدعو
 ! قالطإلا

 ىلع ءاضقلا بجو دقف « ةوادب ريغ نم ىتأت ةيناثلا ةيعويشلا تناك الو
 ! نيدلا وهو ةوادبلا هتببس ىذلا ديحولا رمنعلا

 ثيدحلا ميرحتب اوفتكي ملف . نيدلا ةبراحم ف نويعويشلا دتشا قيبطتلا فو
 نود ةاتف وأ باش عم نيدلا ف ثيدحلاب « اسبلتم ١ طبضي نم ةبقاعمو ٠ هيف
 اسرد ةيساردلا مهجهانم ف اوعضوف طايتحالا ف اوغلاب لب  ةرشع ةنماثلا
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 ىف نيدلل اسرد مهلك رشبلا مضي ثيحف ! نيدلا سرد ناكم ف داحلالل

 ىف نويعويشلا عضي « هلا نع هيف نوثدحتي - نينمؤم ريغو نينمؤم - مهسرادم
 . ( قلاخ الب ىا ) ةدام نوكلاو . هلإ ال هنإ هيف ذيمالتلل لاقي اسرد مهسرادم

 نييالم ةثالث هدحو نيلاتس لتق دقو . ةيعويشلا ةلودلا ف نينيدتملل ناكم الو

 ةنوعم تبلط دق تناك ةيعويشلا نأل « هدهع ف نيملسملا نم نويلم فصنو
 تحجن اذإ ةصاخ ةناكم مهل لعجت نأب مهتدعوو . رصيقلادض ةروثلا ف نيملسملا

 قيقحتب اوبلاط املف « ةيمالسإلا مهتايح ةسرامم ةيرح مهل كرتتو « ةيعويشلا
 . ىعامجلا ديرشتلاو بيذعتلاو لتقلاب وحنلا اذه ىلع مهل نيلاتس هققح ء دعولا

 ىذلا ةيعامجلا ةدابإلا رارق نع « عجارتلا » ىلإ ةيعويشلا ترطضا دقلو

 ملاعلا ف لغوتلاو راشتنالا ةصرف مهل تحنس نيح « لبق نم اررقم ناك

 قوعيس ةدابالا رارق نأ اودجوف « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ىمالسإلا
 مهنأ اونلعأف « دعب نم حنست ال دق ةصرف مهيلع توفیو«مهراشتنا

 مهلعلو ! ءاذيإلاب ةينيدلا دئاقعلا باحصأل نوضرعتي ال مهنأو « نوحماستم »
 ىفنو هودابآ نم ةدابإ دعب « حماستلا »د نم رطخ كانه دعي مل هنأ اونظ دق اوناك

 كانه نيملسملا ةدابإل ناتسناغفا مهلوخد نكلو ! هودرش نم ديرشتو هوفن نم
 نوبرضب مويلا مهف ! باوص ىلع نكت ملرمألا اذه ف مهتاريدقت نأ ىلع لدي

 ! سورلا نوملسملا ادغ «ممجتيال ىتح ناغفألا نيملسملا

 هركت ةيعويشلا نإف « ةيعويشلا لودلا ف نيملسملا عضو نع رظنلا فرصبو
 مويلا ىنمتتو « برحلا لئاسو لكب هبراحتو « انفلسا امك ةديدش ةيهارك نيدلا
 . دوجولا نم هيف لوزي ىذلا

 الولف! ةرطفلا ف نيدلا قمع ىلع اهتاذ برحلا هذه نم لدتسن نأ انناكمإ فو

 فوخلا اذه لك هتدوع نم ةيعويشلا تفاخ ام قمعلا اذه لك ةرطفلا ف قيمع هنأ

 . برحلا هذه لك هتبراح الو
 ثيدح انانغا دقف . رشابم ريغ قيرط نع لالدتسالا ىلإ ةجاح ىف انسل انكلو

 ىذلاوهو .. تدا الإ هلإ ال هنآ هناسل ىلع ةرطفلا تدهشو « كلذ نع « نيراجاج »

 ! ءاوسلا ىلع ىبعشلاو ىمسرلا داحلالا لظ ىف ىبرتو دلو
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 ىلإ سايقلاب ةيعويشلل ىقيبطتلا « عقاولا » نع ثدحتن انك انه ىلإ
 مدع تتبثا ةيرظنلا اهيلع موقت ىتلا نم ةريثك ئدابم نأ انيارو .. ةيرظنلا
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 اهلالحإو . ةيعامجلا ةيكلملا ةيضقك ٠ قيبطتلا دنع اهتيعقاو مدع وأ اهتيدج

 ةيضقو « ةطلسلا ناكم ف اهعضوو ايراتيلوربلا ةيضقو « ةيدرفلا ةيكلملا لحم

 . عيمجلا نيب ةماتلا ةاواسملا ةيضقو « اهئاغلإو تاقبطلا

 مدعل - نوعرذتيو ‹ دعب ققحتت مل « دوعو » ةيرظنلا ف تيقب نكلو

 .. ريذاعملا ىتشب - اهقبقحت

 بسحب لك ىطعيو هتقاط بسحب لك نم ذخؤي هنأب لئاقلا ادبملا ىقب

 . عارصلا ءاغلإو . ةموكحلا ءاغلإو . هتجاح

 : ىبرعلا رعاشلا بولسأ اهنأشب نومدختسي مهو

 ! ادغر انمز اهب انشع دقف الإو ىنملا بذعأ نكت اقح نكت نإ ىنم

 ! ىنمتلاو لايخلا ف ىآ
 ىتح اتوعد : لوقنو ‹ ىنامألا هذه نم انيديأ ضفنن نأ انقح نم ناک دقو

 رشبي ال ةقباسلا رومألا ف ةيعويشلا ةبرجتلا نم رم ام نإ لوقن وأ ! لعفلاب عقت

 تتبثآ ريثكب هذه نم ةيعقاو رثكأ اروم نإف « دوعولا هذه نم ءىش قيقحتب

 ةياعدلل الإ اهنع ثيدحلا ىف نييعويشلا ةيدج مدع وا اهتيعقاو مدع ةبرجتلا

 ! بسحق بيغرتلاو

 ! قيقحتلل ةلباق ريغ - اهتعيبطب - اهدجنف رومألا هذه ةعيبط ف رظنن اننكلو

 ! عارص الو ةموكح الب ! هتجاح بسح لكلو « هتقاط بسح لک نم

 ف اهيلإ اودوعي نأ نكمي مهنا ضرتفن ىتح ةيكئالملا هذهب سانلا ناك ىتم

 !؟ مابألا نم موي

 ىلإ سانلا حنج ةعارزلا فاشتكا درجمب هنإ نولوقي نيذلا مه اوسيلوا

  عمتجملا ف سانلا عضو فلتخاو عشجلاو عمطلا رهظو « ةيدرفلا ةيكلملا

 !؟ عارصلا اهلحم لحو ءاخإلاو دولاو نواعتلاو ةاواسملا تهتناو

 ! هکالتما نکمی ءىش روهظ درجمب یأ

 ‹ ةباقر الو هيف ةموكح ال موي مهيلع ءىجي ىتح رشبلا مئابط ىف ريغت ىذلا امف

 وأ « ةيناسنإلا ف ابح وأ « طقف لدعلاو قحلا ف ابح - هتقاط مهنم لك لذبي مث

 - ( ! نولوقي امك اهتاذ ف اهل دوجوال ىتلا ) ايلعلا ميقلا نم ةميق ىأ ف ابح

 !؟ فارسإ الو عشج الو عمط الب ةجاحلا هذه ردقيو ١ هتجاح ردقب طقف ذخبأي مث

 دحلا اذه اوغلبي مل مهتيعقاو مدع مهيلع نويعويشلا ىعني نيذلا نييلاثملا نإ

 ! لايخلا ف فارسإلا نم
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 « خيراتلا ف ةدحاو ةرم لعفلاب ىوتسملا اذه ىلإ رشبلا نم دارفأ لصو دقلو

 ىصقأ لذبي مهنم ناسنإ لك ناكف « ملسو هيلع هتلا ىلص مالسإلا لوسر دهع ىلع

 امم ةجاح هسفن ف دجيال مث « بسحف هلا ةاضرم ءاغتبا دهجلا نم هتقاط ىف ام
 : هسقن ىلع هاخأ رثّويو ىتوأ

 فوؤر هلاو « هتلا ةاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو ١

 « ١ »« دابعلاب

 مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص ف نودجيالو »

 « ۲ »د « ةصاصخ

 ىآ ف راركتلل ةلباق ريغ ىهو ةدحاو ةرم تثدح ةروصلا هذه نإ لوقن انسلو

 ثدحي مل ةبرجتلاب - اذه نإ الوا لوقن انكلو « ةيرشبلا لايجأ نم حداق ليج

 ناميالا ريغ - ميقلا نم ىرخأ ةميق ىأل نكميالو « هتلا ةاضرم ءاغتبا الإ
 . ةيلاعلا ةفيفشلا ةعيفرلا ةروصلا هذه ىلإ ناسنالا عفرت نا - تلاب قداصلا

 دقق . عيفرلا قماسلا ىوتسملا اذه ىلإ نوعفتري سانلا لك سيل هنإ ايناث لوقنو

 : نيملاعلا بر مہف لاف س - فورظلا سفنو ليلا سفن یف - ءالؤه راوج ىلإ ناک

 » ۲ » « لخبی نم مکنمف هتلا لیبس ف اوقفنتل نوعدت ءالؤه متنا اه »

 ناك نإو ٠ ةمقلا ىلإ نولصي سانلا لك نا ضرتفي ال هتيعقاو ىف مالسإلاو
 ىف هيلإ نولطصي امب مهنم ىضري مث  اهيلإ دوعصلا اولواحي نأ سانلا لك وعدي
 وا « هنع طوبهلا هلا مرح ىذلا ىوتسملا نع نوطبهيال اومادام مهتلواحم
 ملطتلاو ةدهاجملا مغر رشلا عفاود ةرم مهتبلغ اذإ طوبهلا ىلع نورصيال اوما دام
 : ريخلا ىلإ

 « ٤ » « اولمع امم تاجرد لکلو »
 مهبونذل اورفغتساف تلا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو »

 كئلوأ » نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو - هتلاالإبونذلا رفغي نمو

 ٠ ةرقبلا ةروسس ] ۲١۷ [

 « رشحلا ةروس ] ١ [

 ٠ دمحم ةروس ] ۳۸ [

 ¥ u u ص ب ب ٠ ماعنألا ةرومس ] ٠١۲ [
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 رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج

 « ١ ر٠« نيلماعلا
 نودو « موي تاذ اهلك ةيرشبلا معتس ىتلا ةلماشلا ةماعلا ةيكئالملا ملح اما

 يتلا ةموكحلا ءاغلاب ) سانلا لك وأ سانلا دحأ نم طوبهلا ناكمإل طايتحا ىا

 ! ريدختللالإ عضو ام هنإ هيف لاقي ام لقأ ملحف ( نيطباهلا ع درت نا نكمي
 هدهشت مل ىذلا ىباهرإلا طغضلاو « ىلاحلا ءاقشلاو نامرحلاب سانلا ىضريل

 ف ضرألا ىف ةدوعوملا ةنجلا كلت ققحت لمأ ىلع . ةملظملا نورقلا ةواسق ىتح

 ! خيراتلا مايأ نم موي

 مهتاباذع نع مهردخي هنأل ! بوعشلا نويفأ نيدلا نإ نولوقي اوناك
 همدقت ىذلا بيجعلا نويفألا اذه ف لوقلا امف! ةرخآلا ىف ةنجلا ملحب ةرضاحلا

 !؟ نيحداكلل ةيعويشلا

 - بوعشلا ريدختل لعفلاب تمدختسا ىتلا ةيسنكلا هتروص ىف - نيدلا نإ

 ةرخآلا دوجوو « قح هلا دوجوف . ليطابألا ضعبو قئاقحلا ضعب ىوحي ناك

 ملظلاب اضرلا ىلإ سانلا ةوعدو « ملظلاب تلا ءاضر امأ . قح ةنجلا دوجوو « قح
 اوضفري نأ سانلا رمأ هلا نأل ء لطابف ةرخآلا ىف ةنجلا تلا مهحنميل ايندلا ف

 رييغتل اودهاجي نا مهرماو ٠ هللا ةعيرش ريغ مئارش ميكحت نم ءشانلا ملظلا

 نم اوضر مهنأو ضرألا ف نيفعضتسم اوناك مهنأب نوجتحي نيذلا امأو . ركنملا

 : مهيف لوقيو « مهسفنأ ىملاظ » تلا مهيمسيف ملظلاب كلذ لجأ

 انك : اولاق ؟ متنك ميف : اولاق  مهسفنا ىملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ١

 ؟ اهيف اورجاهتف ةعساو هتلا ضرأ نكت ملأ : اولاق ! ضرألا ىف نيفعضتسم

 " ۲ «« اریصم تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف

 ق لوقلا امف .. ليطابألا ضعبو قئاقحلا ضعب ىوحي ىسنكلا نيدلا ناك معن

 - نيقيرفلا ى ' ليطابا هلكو قحلا نم انيش لمحيال ىذلا ىعويشلا ردخملا اذه
 !؟ ريهامجلا ريدخت ف « نويقألل » امادختسا دشأ - لطاب ىلع امهالكو

 . ١ ںارمع لا ۃروس. ] ۱١١ - ۱۳١ [

 . ١» ءاسىلا ةروس ] ١۷ [
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 م السإلاو ہوتا سہ

 ةيداملا ف ءاوس « اهتالاجم لك ىف ةيعويشلا نع ثيدحلا نم ىهتنن نأ انل نآ
 - نيملسملا ضعب نأ الول .. ىداصتقالا بهذملا وأ ةيخيراتلا ةيداملا وأ ةيلدجلا

 نعو « مالسإلا ةيكارتشا » نع نوثدحتي - نيملسملا نم ةاعدلا ضعب لب
 .. مالسإلا نيبو - ةيكارتشالا وأ - ةيعويشلا نيب ءاقللا ةيناكمإ

 . مالسإلاو ةيطارقميدلا نيب اميف اهانمدختسا ىتلا سيياقملا تاذ ىلإ دوعنف
 ١ ( دوبعملا ةيضق .

 . ناسنالا ةيناسنإ ةيضق ( ۲

 ف مالسإلاو ةيكارتشالا نيب امئاق نوكي نأ نكمي ىذلا ضراعلا هبشلا نإ
 ‹ سانلا نم ةفلتخملا تائفلا قراوف بيرقتو « اهدارفا لكل ةلودلا ةلافك ادبم
 نم لك اهيلع موقي ىتلا ةدعاقلا ف ىرهوجلا فالتخالا انيسني نأ زوجيال
 . تايئزجلا كلت ف ضراعلا هبشلا اذه ف ىتح فالتخالا نع الضف ٠ نيماظنلا

 نم امهانحرشو امهيلإ انرشا امك ناسنإلا ةايح ف نيتيسيئرلا نيتيضقلا نإ
 نم ىقب ام لكو « ةيناسنإلا ةيضقو ةيهولألا ةيضق : ناتيضقلا ناتاه امه لبق
 عرفتت روما ىه وا « نيتيضقلا نيتاهل ةبسنلاب ةيوناش روما ىهف رومألا
 . نيتيضقلا نيتاه نم - ايئاقلت -

 مه مهحيرصتب اعطق تلا سيل وهف ةيكارتشالا وأ ةيعويشلا ىف دوبعملا امأف
 وه مهدنع هلإلا نوكي دقو ( قلاخ الب ىا ) « ةدام نوكلاو . هلإ ال » : مههاوفأب
 ىلع هنكلو . ميعزلا وهوا . ماظنلا وهوا . بزحلا وه وأ . ةلودلا وه وأ . ةداملا
 هابشألا تناك امهم نيماظنلا نيب ءاقللا ليحتسب انه نمو . هتلا سبل لاح ىأ

 | . كانه وا انه ةضراعلا
 ! قيبطتلا فو ىعويشلا روصتلا ف هعضو اذهف ناسنالا امأو
 تايمتحلا اهكرحت ىتلا ةيبلسلا ةادألا كلت وهو « ة داملا جاتن وه روصتلا ىف
 . تقولا نم مسق ف ةجتنملا ةلآلا كلت وه قيبطتلا فو ! « مهتدارإ نع ةلقتسم ٠

 لك ف ىئيشاللا رفصلا كلذ وهو . تقولا ةيقب ف سحلا ظيلغلا ناويحلا كلذ وهو
 . ريدقت لقأ ىلع بزحلا ف اوضع « نيظوظحملا ةهلآلا نم نوكي نأ الإ .. تقولا
 ! ريدقت ىلعأ ىلع اسدقم اميعز وأ
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 سانلا نيب قراوفلا بيرقتو ةلماشلا ةلافكلا دبم ف ضراعلا هبشلا كلذ امأ

 ةيضق ف ىرهوجلا فالتخالا كلذ دوجو عم نيماظنلا نيب ءاقللا رربي ال الوأ وهف

 . تايئزجلا ف ىتح لماك ريغ هبش ايناث وهو « ناسنإلا ةيناسنإ ةيضقو ةيهولألا

 ال نم ةقيرط ىلع لمعلاب سانلا فيلكتل الباقم تسيل مالسإلا ف ةلافكلاف

 نم ببسب هيلإ جاتحي نم لكل تحب ىناسنإ قح ىه امنإ « لكأي ال لمعي
 ال ىكل لجرلا ىلع مالسإلا ف ضورفم بجاو تاذلاب ةارملا ةلافكو . بابسالا

 اهتمهم باسح ىلع تيبلا جراخ لمعلا ىف اهدهج بهذي الو اهباصعأآ لغشنت

 سانلا لالذإ ريغب مالسالا ف متت ةلافكلا نأ امك . لايجألا ةئشنت ف ىمظعلا

 . سافنألا قنختو بولقلا قهرت ىتلا ةلودلا ةيروتاتكد نودو « زبخلا ةمقلب
 اهيف درف لك ةلافك ةملسملا ةلودلا ىلع ضرف دق- قحلا هللا نيد - مالسإلا نإ

 ةلافك نع زجعي نمل ةلافكلا هذه ىه لاملا تيب ةمهم لعجو .. ةلافك ىلإ جاتحي

 افلكم هلك عمتجملا لعجو . هتلافك نع ةبيرقلا هترسا تزجع وا « هسفنب هسفن

 ‹ هنع هتلا ىضر رمع ةلوق ىلإ لبق نم انرشأ دقو . « ١ » جاتحم هيف نوكي الأب

 ىح نئاک لك نع لب « بسحف نييمدآلا نع ال هتيلوئسم نع اهيف ربع ىتلا

 تنكل ( ءاعنصب لاق وأ ) دادغبب ةلغب ترثع ول » : لاق ثيح ةلافكلا ىلإ جاتحي
 « ! قيرطلا اهل وسا مل مِل اهنع الوؤسم

 .ةيعويشلا عنصت امك زبخلا ةمقلب مهلذتسي ال سانلل هتلافك ف مالسإلا نكلو

 هذهب ةملسملا ةلودلا فلكي وهف . سانلا ىلعو مهسفنأ ىلع ءامرك مهو مهلفكي لب

 الو بزحلل لذملا عوضخلا الو « لمعلا ال « قالطإلا ىلع لباقم نود ةلافكلا

 ! ميعزلا الو ةلودلا

 هتلفك وأ هسفتب هسفن لفك وأ ةلودلا هتلفك ءاوس - ملسملا نم بولطملا نإ

 ميقي نأو . كيرش الب هدحو هتلا دبعي نأ - عمتجملا ف نورداقلا هلفك وأ هترسا

 بولطملاو . هتلا لزنأ امب مكحلاو هللا ةعيرش ةماقإب هعمتجم فو هسفن ف هللا نيد

 ف هبجاوب ماق له رظنيلءرمألا ىلو ىلع ابيقر نوكي نأ - تابولطملا نيب نم - هنم

 ! قيبطتلا ف فرحنا ما حيحصلا هجولا ىلع ةعيرشلا ةماقإ

 تيب نم ابيصن ةيمالسإلا ةلودلا مهيلع ىرجت نمم ىسرافلا ناملس ناك دقلو

 ىتح ةعاط الو انيلع مويلا كل عمس ال : هنع هللا ىضر رمعل لاق ىذلا وهو .. لاملا

 « » Nقباسلا لصفلا ىف عمتجملا دارفأ ميمج ةلافك ف ةملسملا ةلودلا ةيلوؤسم نع ثيدحلا عجأر .
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 ول تلاو : هل لاق ىذلا كلذك وهو ! هب ترزتئا ىذلا دربلا اذه كل نيأ نم انل نيبت

 ! فيسلا دحب هانموقل اجاجوعا كيف اندجو

 ناستإلا نأ سانلل حضويو ٠ ضحلا لئاسو لكب لمعلا ىلع ضحي مالسإلاو

 نأو « هتلا قزر نم ىغتبيو اهبكانم ف ىشميلو « ضرألا ةرامعب موسقيل قلخ
 عمو .. ملسو هبلع هتلا ىلص هلوسر مهبحي الو هللا مهبحي ال نيلطبتملا نيلطاعلا

 لباقم امنإ .. لمعلاب مهمايق لباقم اهدارفأل ةلودلا ةلافك لعجي الف كلذ

 ىلإ اجاتحم هنوكو اناسنإ ناسنإلا نوكف ! مهتجاح لباقمو طقف مهتيناسنإ
 لضف نيب قرفلا وه اذهو . مالسإلا ف درفلل ةلودلا ةلافك تاموقم لك امه ةلافكلا

 ! ناطلسلاو لاملا مهيديأب نوكي نيح رشبلا ةرازك نيبو همركو هللا

 قافنإلا ةيشخ متكسمأل نذإ ىبر ةمحر نئازخ نوكلمت متنأ ول : لق »

 ٍ « ١ » « اروتق ناسنإلا ناكو

 حجوحي مل هنكلو « معن « لمعلا ىلع ضح دق هلضفتو همرك ىف مالسالا نإ مث

 اهل ررق لب ! زبخلا ةمقل ىلع لصحت نأ لجأ نم تيبلا جراخ لمعلا ىلإ ةأرملا
 اهب موقي ةمهم لبنأب ةمئاق ‹ هيف ةلماع  اهتيب ف ةرقتسم ىهو ةلماكلا ةلافكلا

 اميقتسم ايوس ةايحلا ىلإ جرخيل ىشانلا ليجلا ةئشنت ىهو « ضرألا ف رشبلا
 . هلا رمأ ىلع

 لمحو عراوشلا سنك ف تيبلا جراخ لمعلا ىلع ةارملا هاركإ نم اذه نيأف

 نم : بعرملا ديدهتلا اذه تحت ةيديدحلا ككسلا تاطحمو تاراطملا ف ةعتمألا
 ! لكأيال لمعيال

 داسفقإو ةرطفلل داسفإ نم ةيرطفلا اهتمهم نم اهجارخإ ف امع الضف اذهو
 ! قالخألل داسفإو ءشنلل

 عقو ام ءوض ىلع مالسإلا ف هتمكح انل حضتت ةبسانملا هذهب ىتأي رخآ رمأو

 . ىعويشلا”قيبطتلا ف

 ناك نإو هيف ةهبشال احضاو اريرقت ةيدرفلا ةيكلملا ادبم مالسإلا ررق دقل
 لب - هتمكح مالساللو . رشلا عنمتو ريخلا ققحت ةريثك ادودح ةيكلملل عضو دق

 نآلا انلودبت ةنيعم ةمكح نكلو . وحنلا اذه ىلع ةيدرفلا ةيكلملا رارقإ ف - ُةّمَكح
 صرح ىه « لبق نم سانلل ةحضاو نكت مل امر ىعويشلا قيبطتلا لالخ نم

 ] » ١ ١ ءارسالا ةروس 1.۰
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 ! ةلودلا ديبال - ناكمإلا ردق ىلع - مهيديأب سانلا قازرا نوكت نأ ىلع مالسإلا

 قازرتسالاو ٠ ارح لمعلا نوكي نيحف ! زبَخلا ةمقلب سانلا لذتسيال ىتح كلذو

 ةلودلل ءارجا مهلك اوناك ول اهب نوسحي امك ةلودلا ةوطسب سانلا سحيال ارح
 . ةيعويشلا ف مهلاح وه امك

 ةمقل تناك ولو ةلودلل ةلذملاب اوسحي نل رشبلا نم مزعلا ىلوا نأ حيحصو

 ىلوأ نم مهنآ سانلا لك ف ضرتفيال هتيعقأو ف مالسإلا نكلو . اهيديأ ف زبخلا

 ماما فعضلا ةضرع مهنا ملعيرءمهعقاو بسحب مهعم لماعتي امنإ . مزعلا
 لصصألا وه عمتجملاو ةرسألا ىف لفاكتلا لعج كلذل . مهيلع ةعقاولا طوغضلا
 ةلودلا ةلافك لعجو ٠ ىمالسإلا عمتجملا ف ةايحلا هيلع موقت ىذلا ريبكلا

 ةرسألا اهدس عطتست مل ىتلا تارفثلا هسي ىذلا ريخألا طايتحالا ىه ةرشابملا

 نزاوتلا موقيل«ناكمإلا ردقب ةلودلا ةوطس نع نيديعب سانلا لظيو . عمتجملا الو
 ‹ ةعاطلاو عمسلا سانلا ىلع هل رمألا يلو . ىمالسإلا عمتجملا ف ىسايسلا

 ىأءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةحيصنلا رمألا ىلو ىلع مهل سانلاو

 . هللا ةعيرش ذيفنت ىلع ةباقرلا
 ىف فارحنالا ىدم انل نيبتي شا نيد ف لثمتملا ميقتسملا طخلا ءوض ىلعو

 . تاذلاب ةيعويشلا ةيلهاجلا فو « تايلهاجلا

 لتقو ةرطفلا ةمداصمب مالسإلا ف متيالف سانلا نيب قراوفلا بيرقت امأ

 . ىدرقلا زفاحلا

 تاجرد نم قيطت ام ىصقأ ىلإ اهعفريو اهعم ىشمتي ةرطفلا نيد مالسإلا امنإ

 ةيكلملا مالسإلا ىغلي ال مث نمو . ةليصألا اهتاهاجتال ةمداصم نود نكلو ةعفرلا

 اهيلع بترتي نأ نود ةرطفلل هيف بيجتست ىذلا هجولا ىلع اهمظني امنإ ةيدرفلا

 اذإ عاضوألا حيحصتل ةمئادلا ةيحالصلا رمألا ىلو دي ف عضي مث « رشلا

 . تابيترتلاو تاميظنتلا لك مغر تلتخا

 اهب لصحي ىتلا لئاسولا ةفاظن الوأ نمضتت هتابيترتو مالسإلا تاميظنتو

 الو راكتحا الو ابر الو شغ الو ةقرس الو بهن الو بصغ الف  لاملا ىلع ناسنإلا

 . ررجألا قح لكأ

 ةلودلا موقتل لاملا تيب ف عضوت ىتلا هتاكز جارخإب لاملا ةيكزت ايناث نمضتتو

 نم ةلافكلا ىلإ جاتحي نم ةلافكب - ةعورشملا ىرخألا دراوملا نمو - اهنم

 . سانلا
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 فظوي نأ امإف . لوادتلا نع هسبح مدعو لاملا قافنإ ةرورض اتلاث نمضتتو
 نولمعي نيذلا دارفألا هنم ديفتسيو عمتجملا هنم ديفتسيف عفان لمع ىف لاملا

 ققحي امب هلا اهعرش ىتلا قافنالا باوبأ ف ارشابم اقافنإ قفني نأ امإو ٠ هيف
 . ممتجملا ف نيرداقلا ربيغل نيرداقلا ةلافك

 فرتلا ف قافنإلا ةهاركو «‹ ةيصعملا ف قافنإلا ميرحت اعبار نمضتتو
 . ميرحتلا هبشت ةهارك فرسلاو

 ديعيو ماودلا ىلع ةورتلا تتفی ٹیراوملل اقبقد اميظنت اسماخ نمضتتو

 . ليج لک یف اهعیزوت

 رمألا ىلو دي ف عضتف .. « رارض الو ررض ال » ادبم ةعيرشلا ررقت اريخأو

 تانعإ الو ةرطفلل ةمداصم نود حيحصتلا بجوي ام مقو املك حيحصتلا ةطلس

 . سانلل
 هذه ف ةصصختملا بتكلا ف كلذ بلطي امنإ « ليصفتلا لاجم انه سيلو

 مالسالا نيب قرافلا نايبل ةضيرعلا طوطخلا هذه انيفكت نكلو . رومألا
 ىف ضراع هبش دوجو اهيف ودبي ىتلا نطاوملا ف ىتح ةيكارتشألا وأ ةيعويشلاو

 . تايئزجلا ضعب
 هلئاسوب لمعتو « هلخاد نم لمعت اهلك هتزهجأو « لماكتم ماظن مالسالا نإ

 بيكرت ناكمإلا ف الو « هنع ةيبنجأ ةزهجا ريعتسي نا ةجاح ف سيلو  ةيتاذلا
 لمعتو « هساقم ريغ ساقم نم اهنأل « هترئاد ف هعم رودتل ةيبنجألا ةزهجألا هذه

 .. هتدعاق ربغ ةدعاق ىلع

 .. ايطارقميد الو ايلامسار سیل هنآ امك ایکارتشا اماظن مالسإلا سیل
 .. هللا هلزنأ امك وهوه .. مالسإلا وه مالسإلا

 ضعب ف مالسإلا نم هباشم لمحت ةيكارتشالا نأ- قدصب - دقتعن انك اذإو
 !؟ مالسإلا نم اهذخأن الو ةيكارتشالا نم اهذخأن اذاملف ١ طاقنلا

 تناك ايأ - انحاورأ نم ةيلخادلا ةميزهلا فننلو « انسفنأ عم ءاحرص نكنلف
 نم هللا هررق ىذلا مسالا وه اذهف « مالسإلا مساب مالسإلا بلطنلو - اهبابسأ
 « ١ ر « مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ » : تاوامس عبس قوف

 نم ةرخآلا ىف وهو « هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو »
 « ۲ »۰« نيرساخلا

 ١ ١ ٠ نارمع لا ةروس [ ۱۹ ] نارمع لا ةروس ] ۸٩ [
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 ةينااساا

 » Secularism, Secu1arite « ةnلكل ةيبرعلا ةمجرتلا ىه « ةيناملعلا »

 ‹ ملعلاب ةلص اهل نأب ىحوت اهنأل ةللضم ةمجرت ىهو . ةيبوروألا تاغللا ف

 تاغللا كلت ف اهب دوصقملا لب . ملعلاب اهل ةلص ال ةيلصألا اهتاغل ف ىه امنيب

 . ةايحلاو نيدلا نيب لماكلا لصفلا وا « نيدلا نع اديعب ةايحلا ةماقإ وه

 « $5ع014115۳1٥ » ةملك فقيرعت ف ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد لوقت

 ىلإ ةرخآلاب مامتهالا نع سانلا فرص ىلإ فدهت ةيعامتجا ةكرح ىه »
 ىطسولا روصعلا ف سانلا ىدل ناك هنا كلذ . اهدحو ايندلا ةايحلاب مامتهالا

 لجأ نمو . رخآلا مويلاو للا ف لمأتلاو ايندلا نع فوزعلا ف ةديدش ةبغر

 ةيمنت لالخ نم اهسفن ضرعت « 113۲15۳-58 » لا تقفط ةبغرلا هذه ةمواقم

 ديدشلا مهقلعت نورهظي ةضهنلا رصع ف سانلا ادب ثيحءةيناسنإلا ةعزنلا
 ةايحلا هذه ف مهتاحومط قيقحت ةيناكمإيو ‹ ةيرشبلا ةيفاقثلا تازاجنإلاب
 خیراتلا لالخ رارمتساب روطتی « 5ء4۲1۶۳ » لا ىلإ ہهاجتالا لظو . ةيبرقلا

 « ١ »« ةيحيسملل ةداضمو نيدلل ةداضم ةكرح اهرابتعاب هلك ثيدحلا

 ىلع نكلو نيدلاب ةمئاق اهتقالع امنإ « ملعلاب ةملكلل ةقالع ال هنآ حضتي اذكهو

 ىلوأو . ةايحلا نع ةينيدلا ميقلاو نيدلا ىفن ساسا ىلع ىا « ىبلس ساسا

 ىوعد نع رظنلا فرصب « ةينيداللا » اهيمسن نأ ةيبرعلا ف اهب تامجرتلا
 نع طقف هدعبت امنإ«نيدلا ىداعتال « ةيناملعلا » نأب برغلا ىف « نييناملعلا »

 خلا .. ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا : ةيعقاولا ةايحلا تالاجم

 اذه لظي نأ ىلعءىداقتعالا ىدرفلا ىنعملاب « نيدتلا » ةيرح سانلل كرتت اهنكلو

 ةيلمعلا ةايحلا رومأب هل لخدال ايصخش اجازم نيدتلا
 ةبسنلاب هتقيقح ىدم شقاننس ىذلا ضارتعالا اذه نع رظنلا فرصب

 وأ هقباطت ىدم نيبتنل مالسإالل ةبسنلاب هشقاننس امك « اهتاذ ةيبروألا ةايحلل
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 ىدؤت ةمجرت برقأ ىه « ةينيداللا » نإف « ةيمالسإلا ميهافملا عم هقباطت مدع

 حلطصملا مدختسن لظنس كلذ عم انكلو « اهباحصأ دنع ةملكلا نم دوصقلملا

 اذه ذبن ىلع باتكلا قفتي ىتح - ةقدلا نع هدعب نايب عم - سانلا دنع فورعملا

 . قدألا ةظفللا مادختساو . للضملا حلطصلا

K * ¥ 

 . ةيناملعلا بل وه ةيلمعلا ةايحلا نع هؤاصقإو نيدلا ذبن

 اذإ ‹ كانه ثادحألا ريس عم ايقطنم ارمأ ابوروا ىف ةيناملعلا ةاشن ودبتو

 ىأ « باتكلا اذه نم لوألا ديهمتلا ف لبق نم اهانحرش ىتلا فورظلا ىلإ انعجر

 ىف سانلل هميدقتو ‹ ههيوشتو هفيرحتو « لزنملا هلا نيدب ةسينكلا ثبع ىلإ

 اذه حيحصتل هيلإ نوعجري عجرم سانلا دنع نوكي نأ نود . ةرفنم ةروص

 . نآرقلا عم لاحلا وه امك  ةلزنملا ةحيحصلا هلوصا ىلإ هعاجرإو ثبعلا

 . نورقلا لالخ فيرحت وأ ثبع لك نم - هتئيشمو هلا ردقب - ظوفحملا

 هيلع حيسملا دهع ىلع نودي مل هللا دنع نم لزنملا ليجنإلا نأ مولعملا نمف

 داهطضالا ريثأت تحت اوتتشت مث « عامسلاب هويراوح هنع هاقلت امنإ ؛ مالسلا
 املف « نامورلا نم وا دوهيلا نم ءاوس ةديدجلا ةلاسرلا باحصا ىلع عقو ىذلا

 امك ‹ هباحصأ ةركاذ ىف طلتخا دق ناك هلوزن نم ةليوط ةرتف دعب هنيودت أدب

 عقوو .. صوصنلا ىلع حورشلا تبلغ مث « حورشلاب هيف صوصنلا تطلتخا

 ىبوروألا خيراتلا باتك هيلإ ريشي ىذلا فيحصتلاو فيرحتلاو فالتخالا

 ليجانألا ىمسام حرشب نيدلا لاجر دبتساو « ءاوسلا ىلع ةسينكلا وخرًؤمو

 رثكا اودبتسا مث ( هيف ددعتلل ىنعم ال دحاو ليجنإ هللا دنع نم لزنملا نأ عم )

 ال ىتلاو فيحصتلاو فيرحتلا نم تأشن ىتلا « رارساألا » ملعب ظافتحالاب
 - ديهمتلا كلذ ف انفلسأ امك مهدادبتسا داز مث « لزنملا تلا نيد ف اهل لصأ

 ايركفو ايحور انايغط : ةايحلاو ركفلا تالاجم لك لمشي الماش انايغط راصف

 . هاجتا لک فو .. ايعامتجاو ايلامو ايسايسو ايملعو

 ريس عم ىقطنم رمأ اذهف وجلا اذه لثم ىف نيدلا نم روفن ثدحي نيحف
 ناك اذإف . ىوسلا هعضو ف « ناسنإلا » عم ايقطنم نكي مل نإوءثادحألا
 نإف « ةرطفلا ةعيبط وه وأ ةرطفلا نم اءزج نيدلا ناكو « هترطفب ادباع ناسنإلا

 ذبني نأ هيلع يغبني ناك ابوروأ هيف تدجو ىذلا عضولا لثم ىف دشارلا ناسنإلا
 كلت لكو « هحورشو هصوصن ىف تافيرحتلا كلت لك هطوحت ىذلا نيدلا كلذ
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 تلعف دقو . هقنتعيف حيحصلا نيدلا نع ثحبي مث « هلاجر كولس ف تافارحنالا

 ىناثلا رمألا لعفت مل اهنكلو ٠ لعفلاب ةسينكلا نيد تذبنف لوألا رمألا ابوروأ
 نمو. ةسوملم « ةرهاظ » دعب اوحبصي مل نيرثانتم ادارفأ الإ ةظحللا هذه ىتح

 سفت .. رربت الو سفت ابوروأ ىف نيدلاب تطاحا ىتلا فورظلا نإ لوقن انه

 رربي قالطإلا ىلع ءىشال هنإف .. هرربت ال اهنكلو نيدلا نع ابوروأ ف سانلا دورش
 ؛ هدابع ىلع هضرتفا ىذلا وحتلا ىلع هتدابعل هذبنو « هقلاخ نع ناسنالا دعب

 وأءهدحو هيلإ ةيدبعتلا رئاعشلا هيجوتب وأ « هناحبس هتينادحوب داقتعالاب ءاوس

 ره . هللا نع دعتباو نيدلا ذبن ىذلا ناسنإالا نم فرحنا فرصتلا اذهف . هتعي رش ذيفنتب

 هنأ ىأ « ٠ ١١ ؟ هریذاعم یتلأ ولو . ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب » : هيف هللا لاق ىذلا

 ! هيف رذع هنم لبقیال

 لاجم ىف اهتافارحنا ىلع ابوروأ ةبساحم وه سيل نآلا انينعي ىذلا نأ ىلع

 : مهبساحي ىذلا وهو مهبر ىلإ نورئاص قلخلاف « ةديقعلاو نيدلا

 هبذعيف « رفكو ىلوت نم الإ . رطيسمب مهيلع تسل. ركذم تنأ امنإ « ركذف »

 « ۲ د« مهباسح انيلع نإ مث « مهبايإ انيلإ نإ . بكألا باذعلا هللا
 تثدح ىتلا ةروصلا نايبو تاقارحنالا هذه حرش وه انينعي ىذلا نكلو

 . هيلإ تراص ام ىلإ تراص ىتح اهئدبم ذنم اهب تطاحا ىتلا فورظلاو « اهيلع

 طقف تثدح « ةيناملعلا » نإ انلق نإ ةيمالسإلا انرظن ةهجو نم- ئطخنو

 نيدلا نيب لصفلا نا - ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم - ةقيقحلاف . ةضهنلا دعب
 دق - ةقدلا تئش نإ - هنا وأ « ةيبوروألا ةايحلا ىف ادج اركبم عقو ةايحلاو

 - ديهمتلا ف انفلسا امك - ابوروأ نأل « ةيحيسملل ابوروأ قانتعا ءدب ذنم عقو

 ف ثدح امع رظنلا فرصب ) ةعيرشلا نع ةلصفنم ةديقع ةيحيسملا تقلت دق

 نم اًئيش ةعيرشلا مكحت ملو ( ةسينكلا ىديا ىلع فيرحت نم اهتاذ ةديقعلا
 مكحت مل اهنا ىأ « بسحف « ةيصخشلا لاوحألا » الإ ابوروا ف سانلا ةايح

 . اهتلمج ىف ةيعامتجالا لاوحألا الو ةيداصتقالا لاوحألا الو ةيسايسلا لاوحألا

 ىذلا نكلو « ۲ ,ةيمالسالا رظنلا ةهجو نم ةلماك ةيناملع وه مضولا اذهو
 ةروصلا فلأت ملاهنأل « اذه سيل « 58 cا14۲15۳ » ةيناملعلاب ابوروأ هدصقت

 هذه قلطت نيح ابوروا هدصقت ىذلا امنإ ! مايألا نم موي ف ادبا نيدلل ةيقيقحلا

 . لصفلا ةياهن ىف اليصفت ةطقنلا ؟ذه ل ثدحتتس ؛ ٣ ۾ [ ٠١-٠١ ] ةمايقلا ةروس « » ١

 [ ٣١ - ۲۱ ] ةيشاغلا ةروس « ۲ »
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 ف الثمتم « ةايحلا عقاو نع نيدلا ىنعم نم ىه هتمهف ام داعبإ وه ةملكلا

 ةسايسلا ف نيدلا مساب « نيدلا لاجر » لخدت فوءةينيدلا ميهافملا « ضعت ١
 مث ' ةايحلا تالاجم لكو .. نفلاو بدألاو ملعلاو ركفلاو عامتجالاو داصتقالاو

 اهلك نيدلا ميهافم نع اديعبو « ةهج نم ةسينكلا ذوفن نع اديعب هلك اذه ةماقإ

 . اهدوجو مدع وأ ةسيذكلا دوجو نع رظنلا فرصب«ىرخأ ةهج نم

 وه نكي مل اهتيناملع تماقأ نيح ابوروأ هتذبن ام نإ لوقن ىرخأ ةرابعب

 نيدلا اياقب ناك امنإ - ! ةظحل لوأ نم ةذوبنم تناك هذهف - نيدلا ةقيقح

 . مهتانادجوو سانلا راكفأ ف وا ةيبوروألا ةايحلا تالاجم ضعب ف ةرثانتملا
 اهنم كرتت ملو . ةايحلا نم الماك ءاصقإ اياقبلا هذه تصقأف ةيناملعلا تءاجف

 كلذ منصي نأ ىف دبعتلا رئاعش هل ىدؤي هلإ دوجوب دقتعي نأ دارأ نم ةيرح الإ
 نأ هيلإ ةوعدلاو داحلإلا دارا نم ةيرح اهلباقم فو « ةصاخلا هتيلوئسم ىلع
 ! اهتنامضو ةلودلا دنسب كلذ عنصي
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 ؟ ابوروأا ف ةيناملعلا هذه تأشن فيك

 ةايحلا تراصو ةيبوروألا ةايحلا نم نيدلا اياقب تيصقأ فيك ىأ
 ؟ ةيلمعلا اهتالاجم لك ف امامت « ةينيدال »

 ف دوجو ىقيقحلا نيدلل نكي مل ىذلا تقولا ف هنا الوا ركذتن نأ جاتحن

 كانه ناك  ةمكاح ةعيرش ةروص وأ ةحيحص 5 ديقع ةروص ىل ءاوس - ابوروأ

 ةايحلا تالاجم فو ةديقعلا لاجم ف نيدلا مساب سرامي ادج مخض ذوفن
 ىه هنأ ىلع كانه سانلا سح ف لثمتيو ؛ نيدلا لاجر لبق نم اهلك ةيلمعلا

 ! « نيدلا »

 ةذوخأم ةديقع ف الوأ لثمتت تناك ابوروأ ف نيدلل ةيعقاولا ةروصلا نأ ىأ

 نيا حيسملا وه هللا نإو ةثالث ثلاث تلا نإ لوقت اهحورشو « ليجانألا » نم

 سئانكلا ف ماقت تالافتحاو ظعاومو تاسا دقو تاولص ف اينات لثمتتو « میرم

 نيدلا لاجرل ذوفن ف - ارخآ سيلو - اريخأ لثمتتو « ةصاخ ةفصب دحألا موي
 نوسلجيال مهنأ نمضتيف كولملا ىلع مهذوفن امأف ؛ سانلا ةماع ىلعو كولملا ىلع

 ا! مهبوعش ىلع مهناطلس نولوټيالو « هتكرابمو ابابلا نذإپ الإ مهشورع ىلع

 ةتبلا هل ةقالع ال ايصخش ابضغ - ابابلا مهيلع بضغ اذإو « مهل ابابلا ةيلوتب

 ىلع مهذوفن امأو . مهرماوأل نعذت ملو مهبوعش مهتذبن - هللا ةعيرش ميكحتب
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 مهل نهاكلا ديمعتب الإ نييحيسم نوحبصي ال مهنأ نمضتيف سانلا ةماع
 « ةسينكلا وه ددحم ناكم ف مهمامأ نهاكلا روضحب الإ ةالص مهل سيلو

 الو ‹ نهاكلا دي ىلع مهل ةزاتجلا سادق ةماقإب الإ احيحص اتوم نوتوميالو

 اميف الإ نوركفي الو ١ ةديقعلا نوؤش نم نيدلا لاجر هابإ مهنقلي ام الإ نودقتعي

 الو « هب مهل نوحمسب ىذلا وحتلا ىلعو « هيق ريكفتلاب نيدلا لاجر مهل حمسب

 ىلع ذوقت كلذ قوف نيدلا لاجرلو « هملعح نيدلا لاجر مهل حمسي ام الإ نوملعتي

 . لبق نم هنم بناوج ىلإ انرشأ مهحاورأ ىلعو مهداسجأ ىلعو مهلاومآ
 .. هتيرثكأ ف هللا دنع نم لزنملا نيدلل فلاخم - ةروصلا هذهب - نيدلا اذه

 : مهيف هللا ةداهش هذهو « نيدلا قئاقح نم ةرملاب اولخ سيل هنكلو
 اوركذ امم اظح اوسنف مهقاثيم انذخأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو ١

 « ١ »م« هب

 قلخ ىذلا وهو ٠ هلك نوكلا قلخ ىذلا وه هللا نا نيدلا قئاقح نم هيفف
 ‹ ةنامألا هفلكو  اديرم اركفم القاع هلعجو ةيناسنإلا ةروصلا هذهب ىلع نابنإلا

 اباسحو اروشنو اثعب كانه نأ هفرعو « اهيلع ةنميهلاو ضرألا ةرامع هفلكو

 لك امهيلإ سانلا ريصي نيتيدبأ اراتو ةنج كانه ناو « ةمايقلا موي اباقعو اياوثو

 انزلاو ةقرسلاو لتقلا مرح هللا نأ كلذك نيدلا قئاقح نم هيقو . هلمع بسحب

 ةنيعم تايقالخأ مهتايح ف ساتلا ىلع بجوأو .. ةنايخلاو شغلاو بذكلاو ابرلاو

 تاقالع مرحو جاوزلا عرش هللا نأو« ضعب عم مهضعب مهلماعت ف اهب نوديقتي

 .. اهيلع ةماوقلا لجرلل لعجو اهتنايص بجوأو ةرسألا عرشو . هجراخ سنجلا

 . نيدلا قئاقح نم ىرجملا اذه ىرجي ام رخآ ىلإ

 هللا ناو ميرم نبا حيسملا وه هللا نأ هيق سيل هللا دنع نم لزنملا نيدلا نكلو

 دنع نم ( نابهرلاو رابحألا ) نيدلا لاجر عرشي نأ هيف سيلو . ةثالث ثلاث

 اولطبأو ريزنخلاو رمخلا اولحا امك ) هلا لزنأ ام ريغب اومرحيو اولحيف مهسفنأ

 ساتلا هب نوبهري اناطلس مهسقنأل نيدلا لاجر بلطي نا هيف سيلو ( ناتخلا

 مهيلع نوضرفي امك « هلا نود نم اومرح امو مه اولحأ ام مهيلع نوضرفيو
 ىف بيهرلا مهناطلس هيف نومدختسيال ىذلا تقولا ف مهئاوهأل لماكلا عوضخلا

  ىنامورلا نوناقلا نم الدب اهب اومكحيل كولملاو ةرطابألا ىلع تلا ةعيرش ضرف

 ١ ١ ٠» ةدئاملا ةروس ] ١١ [
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 اهب ديقتي نأ ءاش نم ةيحورو ةيقلخ ظعاوم درجم ةعيرشلا هذه لعجب نوفتكيو

 نوناقلا امنيب « ضرألا ف هيلع دحأل ناطلس الف اهنم تلفتي نأ ءاش نمو ديقت
 ! تابوقعلا نم كلذ ىوس ام وأ سبحلا وأ لتقلاب هل نوفلاخملا بقاعي ىنامورلا

 لاق نم ناو « ةيورك تسيلو ةطسبنم ضرألا نأ لزنملا نيدلا ىف سيلو

 ! رانلا ف ايح قرحي اهتیورکب

 روشع  نيكاسملاو ءارقفلل ال - مهسفنأل نيدلا لاجر ضرفي نأ هيف سيلو

 . ةسيذكلا ضرأ ف ةيناجملا ةرخسلا الو « سانلا لاومأ

 كوكصك .. تاءاندو زاخمو حئاضف نم نيدلا لاجر هلعف ام لك هيف سیلو
 ةيسايسلا ملاظملل ةسينكلا ةرصانمو هعاونا لكب ىقلخلا داسفلاو نارفغلا

 ! بوعشلا ىلع ةعقاولا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 ليطابا نيب قرفت مل« هلك نيدلا تذبن اهتيناملع تأشنا نيح ابوروأ نكلو

 ! نيدلا قئاقح نيبو ةسينكلا

 ملو « ةايحلل احلاص نكي مل- هليطاباو هقئاقحب - ىسنكلا نيدلا نأ حيحصو
 : هتلا دنع الوبقم نکی

 لزنا امو ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح ءىش ىلع متسل باتكلا لهآ اي لق »

 « ١ د« مكبر نم مكيلإ

 ثحبت مل دسافلا ةسينكلا نيد تذبن نيح- لبق نم انرشأ امك - ابوروا نكلو
 . ليطابألا لطبيو قئاقحلا قدصي ىذلا « حيحصلا نيدلا نع
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 اهنورق ف ابوروأ ىف ةايحلا قفارم لك ىلع ةفينع ةوطس اذ ىسنكلا نيدلا ناك
 ةرطيس ببسب ال ٠ ءوسلا ديدش اًئيس ارمأ كلذ ناكو . ةملظملا ىطسولا

 نكلو « ةرصاعملا اهتيلهاج ىف ءابغب ابوروأل ليخ امك ةايحلا ىلع « نيدلا »
 ! ةايحلا قفارم لك ىلع ىسنكلا نيدلا كلذ ف نماكلا داسفلا ةرطيس ببسب

 ةلباقم ةرتف عجارن نأ الإ انيلع ام رمألا اذه ف ةقيقحلا نم نقيتسن ىكلو

 لك ىلع ةميظع ةرطيس اذ حيحصلا نيدلا اهيف ناك  خيراتلا نم « هيزاومو »
 ىلاوح تدتما ىتلا نيملسملا ةايح نم ىلوألا ةرتفلا ىه كلت .. ةايحلا قفارم
 ناكو . رونلا ناكو . ىدهلا ناك !؟ تناك فيكف .. نامزلا نم نورق ةعبس

 ١ ١ « ةدئاملا ةروس ] ١۸ [

o٠ 



 لامشلاو سلدسنألا ف اهنم افرط ابوروا تفرع ىتلا ةراضحلا تناكو . ملعلا
 لك مغرب كولسلا طامناو رعاشملاو راكفألا نم ليمج لك ناكو . ىقيرفالا
 ماكحلا بناج نم ءاوس « نورقلا كلت ف نيملسملا ةايح ىلع ارط ىذلا فارحنالا

 ! نيموكحملا بناج نم وأ
 كلت ف ةيبوروألا ةايحلا ف ءوسلا ردصم وه نذإ هتاذ ف « نيدلا » نكي ملف

 سفن ف ةرهدزم تناك - ايوروأ نم ءزج ىهو - اينابسأ نأ ركذنلو ) ةرتفلا
 ةيبوروألا عاقصألا نم اهريغو ةيلقص تناك امك « حيحصلا نيدلا ريثأتب تقولا
 مالظلا كلذ ف ببسلا وه « نيدلا داسف » ناك امنإ ( مالسإلا اهيف لخد ىتلا
 . داوسلا ةكلاحلا ةملظملا ىطسولا اهنورق ف ابوروأ فنتكا ىذلا

 اهنا عم - ةرصاعملا اهتيلهاج ف ةقيقحلا هذه قدصت نأ بحت ال ابوروأو

 نع نوفصنملا مهوخرؤم هبتك ام لك اهتحصب دهشي ةتحب ةيعوضوم ةقيقح
 مهذبن ق نيئطخم اوناك مهنأ هانعم اهقيدصت درجم نأل - ةيمالسإلا ةراضحلا

 اولازام مهناو « مهل ةسينكلا هتمدق ىذلا نيدلا داسف ةجحب هلك « نيدلا »
 ىأب نيدلا ىلإ اوعجري نأ نوديريال مهو .. هتاذ ببسلل ةظحللا هذه ىلإ نيئطخم

 ! عوجرلا لئاسو نم ةلبسو

 نيدلا لاجم ىف اهتاقارحتا ىلع ايوروأ بساحن نأ ديرنال ىرخأ ةرم
 . فارحنالا كلذ تاوطخ طقف حرشن امنإ « ةديقعلاو

 ارمأ ةملظملا اهنورق ف ةيبوروألا ةايحلا ىلع ىسنكلا نيدلا ةرطيس تناك
 ىل ةصاخو ةايحلا ىلع ةينيدلا لئاضفلا ضعب ةرطيس مغرب - انلق امك اًئيس

 ةديقعلا ىف ةيرذج تافارحنا نم هاوح امب - نيدلا كلذ نأل - ىبوروألا فيرلا

 هيلثمم داسف فو « ىرخآ ةيحان نم ةعيرشلا نع ةديقعلا لصف فو « ةيحان نم

 اهتعفدل الطعمو ةايحلل ادسفم ناك ةثلاث ةيحان نم مهتلاهجو نيدلا لاجر نم
 . ميلسلا ريكفتلا نع اهل الطعمو لوقعلل ادسفم ناك امكءةيحلا

 نأ تدارأ اذإ ابوروأل ايرورض ارمأ هنم خالسنالاو نيدلا كلذ ذبن ناك كلذل

 .. شيعتو رضحتتو مدقنت

 نكي مل نإ !ءوس لقأ نكي ملاهنيد نم ال دب ابوروأ هتذختا ىذلا ليدبلا نكلو

 ىلع رشبلا هيلإ حمطب ىذلا ىداملا نكمتلاو ملعلا لك اهل حاتأ دق ناك نإو « دشآ
 اهنأل ‹ اهتمكح لهجتو ابوروأ اهلهجت ىتلا هللا ننس نم ةنسل اقيقحت « ضرألا

 : ىحولا نم لزنامو هللاب نمؤتال
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 امب اوحرف اذإ ىتح « ءىش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن املق »
 « ١ » « نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ اوتوأ

 ارمأ نيدلا لاجرو تاوبابلا نم نابهرلاو رابحألل ةيدوبعلا نكت مل ! معن
 هللالإ حصتال ةيدوبعلا نأل « نيحلاصلا نم مهسفتا مه اوناك ولو ةايحلل احلاص
 رابحألا ءالؤهو فيكف .. هدحو هلل تناك اذإ الإ ةايحلا حلصت الو « هدحو

 !؟ نيدلا ةقيقح نع دعبلاو ةلاهجلاو داسفلا نم هيلع اوناكام ىلع نابهرلاو

 اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا »

 « ۲ » « نوكرشي امع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو اهلإ اودبعيل الإ

 ملعلا براحيو « رطاسألا نم ردقلا كلذ لك ىوحي ىذلا نيدلا نكي ملو
 لجا نم اهذبنيو ايندلا لمهيف ةرخآلاو ايندلا نيب لصفبيو « ركفلا ىلع رجحيو

 ف حيبيو ‹ حورلا صالخ لجا نم هبذعيو دسجلا رقتحيو « ةرخآلا ف صالخلا

 اوفرتيو اهب اوزنتكيو نيحالفلا ءامد اوصتمي نأ نييعاطقالل هسفن تقولا
 ىلع لوصحلا ةجحب ملظلا اذه ىلع ةروثلا نع نيحالفلا لذخيو « اودسفيو
 نكي مل .. ايندلا ةايحلا ف ملظلاو ةلذملاب اوضر نإ ةرخآلا ف هتنجو هلا ناوضر
 . مالظلا نم ةكيمس ةفلغأب اهفلي وهو«مدقتلاب ةايحلل حمسيل نيدلا كلذ

 نإ - ةفصنملا ةلقلا الإ هب فارتعالا ابوروأ هركت ىذلا - خيراتلا لوقيو
 نيملسملاب تكتحا نيح ةملظملا ىطسولا اهنورق تاملظ نم جرخت تادب ابوروأ
 اهتثعب ىتلا ثوعبلا وا ةيبيلصلا بورحلا ىف ءاوس ؛ اهبراغمو ضرألا قراشم ف
 نم اهريغو ةيلقص فو « ةصاخ ةفصب سلدنألا ف نيملسملا سرادم ف ملعتلل
 . مالسإلا اهرون ىتلا دالبلا

 اوتاك مهسفنا ىحيسملا نيدلا لاجر نإ ةيخيراتلا تاياورلا لوقت لب
 تاغللا ىلإ اهنم لقني اميف واءسرادملا كلت ف ةيمالسإلا ةفاقثلا نوطاعتي
 هيلع نولصحي ام ردقب سوريلكالا بصانم ىف نوقرتي اوناك مهنإو « ةيبوروألا
 « ٣ م! « ةفاقثلا كلت نم

 ملعتي نأ دارا نم » : ( ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ف ) نوكيب رجور لوقيو

 « ملعلا ةغل ىه اهنأل ةيبرعلا ملعتيلف

 ١ « ماعنإلا ةروس ] 4٤ [
 ٠ ١ « ةبوتلا ةروس ] ۳١ [

 * ١ ٠ ۱۸۲ص , ٠ج  ىقيقعلا بيجنل « نوقرشتسملا ء باتك رظنا - ٠۲١
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 سيل ٠ اهيلإ ةبسنلاب ابيجع املاع نيملسماب تكتحا نيح ابوروا تدجو دقلو
 نم قيرف اهملعب صتخي ةيديقع رارسأ هيف تسیلو ! نيد لاجرالو تاوہاب هيف

 .. مهتايعاطقإ ف سانلا نودبعتسي « ! ءالبن » هيف سيلو .. قيرف نود سانلا
 برجيو ثحبي نأ ملعلا ىلع رجح الو ؛ ركفت نأ لوقعلا ىلع رجح هيف سيلو
 . سانلا ىلع هثاحبا رشنیو

 ج ةمعط جروج ةمجرت ) « ثيدحلا لقعلا نيوكت » هباتك ف « لادنار » لوقي
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۳٠١ ص ١

 ركذل ايشاحت « برعلا » ةظفل مدختسي ناك نإوءنيملسملا دصقي ) اونبو
 ةعارب درجم اهيف ملعلا نكي مل ةراضح اينابسأ ف رشاعلا نرقلا ف ( ! نيملسملا
 . ةيلمعلا ةايحلل ةيرورضلا تاعانصلاو نونفلا ىلع قبط املع ناك لب . بسحف
 ةايحلاو ىملعلا ريكفتلا ىطسولا نورقلا ف نولثمي برعلا ناك لامجإلا ىلعو
 « ةثيدحلا ايناملا مويلا انناهذا ف امهلثمت نيذللا ةيملعلا ةيعانصلا

 « قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا » هباتك ىف ( دسأ دمحم ) سياف دلوبويل لوقيو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ - ۲۹ ص خورف رمع ةمجرت )
 ف مولعلا تناك .. ةبروا ف ةجتنملا ىوقلا تفلتا دق ىطسولا روصعلا نإ ١

 نم دح ىلإ ةنشخ ةيرطف ةيعامتجالا ةايحلاو « ةدئاس ةفارخلا تناكو ١ دوكر
 - ملاعلا ف ىمالسالا ذوفنلا ذخأ نيحلا كلذ ف ٠ مويلا هليختن نأ انيلع بعصلا

 ةرهازلا ةيمالسالا تاعماجلابو « قرشلا ىلإ نييبيلصلا ةرداغمب رمألا ئداب ف
 اهتاشنا ىتلا ةديازتملا ةيراجتلا تالصلاب مث ١ برغلا ف ةملسملا اينابسا ىف
 ةيندملا نود ةدصوملا باويألا عرقي ذوفنلا اذه ذخأ - ةيقدنبلاو ةونج اتيروهمج

 . ةيبرعلا
 . نييبروألا نيركفملاو ءاملعلا راصباأ . ةهودشملا راصبألا كلت مامأو »

 ةيفاقث زونك تاذ « ةايحلاب ةقافخ ةيقار ةبذهم ةيندم ‹ ةديدج ةيندم ترهظ
 هعنص ىذلا نكلو . ايسنم ايسن لبق نم ةبروأ ف تحبصأ مث تعاض دق تناك
 ايملع املاع مهسفنأل اوقلخ دقل.. ةميدقلا نانويلا مولعل ثعب نم رثكأ ناك برعلا

 مث ١ اهنيسحت ىلع اولمعو ثحبلل ة ديدج قئارط اودجو دقل .. ةدجلا مامت اديدج
 رصعلا نإ انلق اذإ غلابن انسلو . برغلا ىلإ ةفلتخم طئاسوب هلك اذه اولمح

 ف نكلو  ةينارصنلا ابروا ندم ىف نشدي مل هيف شيعن ىذلا ثيدحلا ىملعلا
 « ةبطرقو ةرهاقلاو دادغبو قشمد ىف . ةيمالسالا زكارملا
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 نم اريثك تذخأ امك « نيملسملا دنع هتدجو ىذلا ملعلا لك ابروأ تملعتو

 ذخأت نأ تضفر ام رمأل اهنكلو. ١ ,مهدنع اهتدجو ىتلا ةيراضحلا لوصألا

 ىف نيملسملا نم نويحيسملا اهسمل ىتلا ةلئاهلا ةحامسلا مغر . مالسإلا

 كلذ لبقام ةيلهاج ىلإ فرحملا ىسنكلا نيدلا ةيلهاج نم تدتراو ! سلدنألا

 اهساسا ىلع ءىشنتل K۲ء۸0۳3٥-١0 ةينامورلا ةيقيرغإلا ةيلهاجلا « نيدلا

 ىذلا ملعلا ساسا ىلع ) ايجولونكتلاو ملعلا ف مدقتلا لك ةمدقتم ةديدج ةيلهاج
 ( مهنم هتدمتسا ىذلا ىملعلا ثحبلا ف ىبيرجتلا جهنملاو  نيملسملا نم هتذخآ

 .. ةايحلا بناوج نم كلذ ادع اميف ساكتنالا دشأ ةسكتنمو

 . ىسح لامج ةروص ف دسجلا ةدابعو لقعلا ةدابع تذخأ قيرغإلا نم
 ةايحلا نييزتو « ىسح عاتم ةروص ىف دسجلا ةدابع تذخأ نامورلا نمو

 ىسنيو عاتملا ف ناسنإلا قرغتسي نا ىلإ ةيداملا ةرامعلا لئاسو لكب ايندلا
 دابعتساو ىبرحلا عسوتلا ةوهش تذخا امك . ناسنإلا نّوكت ىتلا « ميقلا »
 . تايروطاربمإ ةروص ىف « مألا » ةلودلا باسحل ةفيعضلا ممألا

 ! نيدلا ذبنت تادب اهنأ - رضاحلا انثحبل ةبسنلاب - مهملاو
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 . ةظحل لوأ نم نيدلل ةيداعم سسا ىلع ةضهنلا تماق

 تناك امك ةيهلإلا وا ةينيدلا لوصألا نم الدب « ةيرشب » لوصأ ىلع تماق

 . ةسينكلا مهل اهروصت
 ميقيال ايورخا انيد ىهلإلا نيدلا هنأ ىلع ةسينكلا مهل هتمدق ىذلا نيدلا ناك

 اهيلإ تافتلالا مدعو اهلامهإ ىلإ وع ديو اهيردزيو اهرقتحي لب « ايندلا ةايحلل اتزو

 لوصولا نكمي ال ىذلا « حورلا صالخ « « صالخلا » ىلع لوصحلا ليبس ىف
 ىلإ علطتلاو ٠ دسجلا بلاطم ىلع ءالعتسالاو « ضرألا عاتم نم درجتلاب الإ هيلإ
 نمو . ايندلا ةايحلا ىف هقيقحت ىلإ ليبس الو ةرخآلا ف ققحتي ىذلا برلا توكلم
 لوقي امك عمتجملا ةكرح حيحصتب اهحيحصت ةلواحمو « خغيراتلا ةكرح » نإف مث
 ف مالسالا » باتک ف Sim Wilfred Cantwellئ†† ٹیمس لوتناک درفلو

 ةسيتكلا باسح ف نكت مل« sاam in Modern Hist0¥ ثیدحلا خيراتلا

 م 6. 8 ۲۲۴۸۵ دنرت ب. ج ملقب ٠ ثیدحلا مصعلا ىف ابروا ةفاقث ف لضف نم مهل ںاکامو مھتاعانصو

 . ةيرصملا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو رشن « ملاعلا خيرات ١ باتكل ةيبرعلا ةشرتلا نم ۹-_-_ ۷١۰١
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 .« ١ » ناطلسلا اهل حبصأ نيح الو ىلوألا نورقلا ف اهفعض مايأ ال ةيحيسل

 لك قيقد ربعم ىلع ريسي یذلاک « یصخشلا هصالخ ىلإ ناسنإ لک یعسب ام

 رمشي نأ همه لك لحولا ف ريسي ىذلاك وأ  ةيواهلا ف عقيف هنزاوت دقفي الآ هم

 نأ همهي ال « لحولاب خطلتي وأ قلّزذي ال ىتح هيمدق عقاوم ىلإ تفتليو هبا
 . قالزنالا نم مهيقي وأ نيرخآلا مادقأ عضاوم ححسص

 نيسحت ىلإ ىعسي نكي مل كلت ةيسنكلا هتروص ىف نيدلا اذه نإف انه نمو
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ملاظملا ةلازإ وأ ٠ ضرألا ىلع رشبلا لاوح

 ءىش لك كرتو ٠ اهتمرب ايندلا ةايحلا ف دهزلا ىلإ وعدي امنإو  مهيلع عقت ىت
 لواحي نأ نم انزو لاضاو رصقأ ايندلا ةايحلا ةرتف نأل ٠ هيلع وهام ىل
 نأ نود اهنم صالخلا ىلإ ادهاج ىعسي امنإ . اهيق هعاضوأ ليدعت ناسنإل

 نورهطتملا لواحي ىتلا ماثآلا نم وه هتاذ عاتملاو . ماثآلا نم ءىش هحورب قلع

 . ةايحلا لازتعاو ةنبهرلاب اهنم ةاجن
 اهيف عقيام لامتحاو « ايندلا ةايحلا ف ةقشملا لامتحا نإ : كلذ نم رثكأ لب

 تعد مث نمو . صالخلا ىلع دعاسي هللا ىلإ برقتلا نم نول وه ملاظملا ن

 ةروثلا مدعو عاطقإلا لظ ىف عقت تناك ىتلا ملاظملاب اضرلل نيحالفلا ةسينك

 ةايحلا ف نيديس مدخ نم » : مهل تلاقو « ةرخآلا ف هللا ناوضر اولانيل اهيل
 ! « ادحأو اديس مدخ نمم ريخ ایند

 دودحم قاطن ىف ناستالا نايك رصحي نيدلا اذه ناك ىرخا ةهج نمو

 . ةروص لمكا ىف ةيهولألا بناج زربيل « رصحلا دشأ روصح
 ال -هرودرصحو « ناسنإلل ةلماكلا ةيبلسلا اهانعم نيدلا كلذ ف هللا ةيهولا

 لمشي ىذلاو « مالسإلا هررق ىذلا وحنلا ىلع ىأءعساولا اهانعمب ةدابعلا

 مدعو ‹ مئاقلا هللا ردقل عوضخلا ف امتإ- ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرام

 ىلإ ولو - رييغتلا ةلواحم نأل « ناسنإلاب طيحملا عقاولا نم ءىش رييغت ىلع لمعل
 درمتلا نم نولوهو  عقاولا رمألاب « اضرلا مدع » اهتايط ف لمحت - نسحأل
 . نيدلا كلذ هرقي ال هللا ةدارإ ىل

 امك - ةيهلالا رمارألل ةعاطلا ف ةروصحم ناسنإلا ةيلعاف نإف مث نمو

 ناسنإلل سيلهنأل ءاشتإلا ىلإ اهادعتت ال - لطابلا وأ قحلاب ةسينكلا اهضره

 ١ ص. ٠١ - ةنس  ىلوألا ةعبطلا ٠١١۷ .
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 . ىنابرلا ىدهلاب ءاشنإلا اذه ىف مزتلي ناك ولوء«هسفن دنع نم ایش شنی نا

 نم ةليوط ةرتفل ىطسولا روصعلا ف ابروأ ف عاضرألا تابث ناك كلذك مت نمو

 ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا داسفلا ناولا نم لمحتام لكب نامزلا

  هرييغت سانلل زوجي ال ىذلا هللا ردق اهنا ساسا ىلع .. ىحورلاو ىركفلاو
 ! هللا ىلإ ابرقت هيلع ةظفاحملاو هل عوضخلا ىغبني امنإ
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 امك - نكي ملو « هللا دنع نم لزنملا نيذلا وه نكي مل كلت هتروصب نيدلا اذه

 ةعفدريست ىكل هنم خالسنالاو هذبن نم دبال ناك . ةايحلل احلاص - انفلسا

 . حيحصلا اهطخ ىف ةايحلا

 جهنملا مدقي رخآ نيد  اهضرأ نم ءزج ف لب - ابروأ نم ةبرقم ىلع ناك دقلو

 وه الو ٠ ايندلا ةايحلا لامهإ ىنعمب تحب ىورخأ نيد وه الف ٠ ةايحلل حيحصلا

 عوضخلا هيلع ضرفيو « ناسنإلا ىلع ةلماكلا ةيبلسلا ضرفي ىذلا نيدلا
 . هرييغت ف ريكفتلا مدعو « عقاولا رمألل »

 . « ةرخآلا ةعرزم ايندلا » ايندلا ف لمعلا لالخ نم ةرخآلل لمعي نيد هنإ
 هللا كاتآ اميف غتباو » ايندلا ةايحلا لامهإ ىنعي ال ةرخآلل لمعلا نا نيبيو

 ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق » « «٠ ١ ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا

 ةصلاخ ايندلا ةايحلا ف اونمآ نيذلل ىه لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ

 . « ۲ »« ةمايقلا موي

 لدعلابرمأي ىذلا ىنابرلا جهنملا ةماقإب ايندلا ةايحلا حالصإل لمعي نيد وهو
 كلذ ٠ هنع فارحنالا عنمو جهنملا اذه ةماقإل داهجلا ىلإ وعدي امك « طسقلاو

 : سانلا ىلع ملظلا عوقو ىلإو ةايحلا داسف ىلإ ىدؤي ىذلا فارحنالا

 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزناو تانيبلاب انلسر انلسرا دقل »

 هرصني نم هللا ملعيلو « سانلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو ١ طسقلاب

 « ۲ ,« زیزع یوق هللا نإ بیغلاب هلسرو

 . ضرألا ىف ةعساو ةيباجيإ ناسنالل لعجي نيد وهو
 : ضرألا ف ةفيلخ نوكيل ءادتبا هللا هقلخ دقف

 « ٤ » « ةفيلخ ضرألا ف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو »

 ١ ١ « صصمقلا ةروس ] ١۷ [  , ۲ديدحلا ةروس ] ٠١ [

 ١ ١ » فارعإلا ةروس ] ۲۲ [ ٠  4ةرقبلا ةروس, ] ۲١ [
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 ريمعتلاو ءاشنإلاو « اهيلع ةرطيسلاو ضرألا ىلع ةنميهلا ةفالخلا ناش نمو
 هللا اهرخس ىتلا « ضرألاو تاوامسلا ف ةروخذملا تاقاطلا لالغتساو اهي

 قازرألا صالختسال ضرألا بكانم ف ىشملاو « ضرألا ةرامع لجأ نم ناسنال

 : ةرهاظلاو اهيف ةنونكمل

 « ١ ر« اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه »

 « ۲١٠١ هنماعيمج ضرألا قامو تاوامسلا فام مكل رخسو »

 ۰ ۲ ؛ « هقزر نم اولکو اهہکانم ف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وه »

 قبطني ال وهف  هذيفنتل ناسنإلا ةيباجيإ ىعدتسي هتاذ ىنابرلا جهنملا نإ لب
 وه ىنابرلا ىدهلاب رصبتسملا ناسنإلا لب « ءايشألاو ثادحألا ىلع ايلآ اقابطن

 ةايح جهنم وهو ةصاخ « هذيفنت تاليصفت عضيل هركفب دهتجيو هقبطي ىذل
 ماودلا ىلع دهتجي نأ دبالف « ناسنإلا ةايح ف ريغتملاو تباثلا لمشي « لماك

 لمعي مث نمو .. جهنم لا اذه ف ةتباثلا ئدابملا نم ادمتسم الح ريغتملل مضي

 ةماقإل ةمزاللا ةميزعلا ةيباجيإ ءاوس « ذيفنتلا ف ةلماكلا هتيباجيإب ناسنإلا

 . هتماقإل ىلثملا ةليسولا ق ريكفتلا ةيباجيإ وأ« ضرألا ف هرارقإل داهجلاو جهنم

 : ءاوس رشلاو ربخلاب ناسنإلا لامعأ لالخ نم ىرجي هتاذ هللا ردق نإ لب

 ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديا تبسك امہ رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ »
 « ٤ »۰ نوحجري مهلعل اولمع

 ناكم لك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الثم هللا برضو »
 « © ,« نوعنصي اوناك امب فوخلاو ع نجلا سابل هللا اهقا ذأف هللا معنأب ترفكف

 . ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو »

 « ٦ »۰« نوبسکی اوناک امب مهانذخأف اوبذک نکلو

 « ۷ »ر « مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقبام ربغي ال هللا نإ »

 ةيلعاف نيبو « ةرخآلاو ايندلا نيب حيحصلا نزاوتلا ىطعي ىذلا نيدلا اذهو

 ةيوسلا ةيباجيإلاو هلل ةلماكلا ةيدوبعلا نيبو . ناسنإلا ةيلعافو هللا ردق

 هب ميقتستو ١ ضرألا ف ةايحلا هب حلصت ىذلا حيحصلا نيدلا وه « ناسنالل

 « ۸ ١» ايندلا ةايحلا ف رشبلا ىطخ

 [ ١١١ ] لحتلا ةروبس. ١١ [ ٠ ] دوه ةروس ء١ »

 [ ١1 ] فارعالا ةروس , ١١ [ , ١ ] كلملا ةروبس « ۲ ۰

 [ ١١ ] دعرلا ةروس . ۷ , [ ١١ ] ةيثاجلا ةروس ۲ ٠

 ىمعالسالا روصتلا صئاصخ باتك ف نزاوتلا لصم رظنا ۳١ [ ۸ ١ ] مورلا ةروس * ؟ *
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 تهجتاو نيدلا اذه نع تضرعاأ - ةيبيلصلا ةيبصعلا عفادب - ابروأ نكلو

 ىذلا دسافلا اهنيدو ةسينكلا نم اهب مقتنت . ةينامورلا ةيقيرغإلا ةيلهاجلا ىلإ

 . ناسنإلل ىباجيإلا دوجولا ىغليو ايندلا ةايحلا لمهي

 « ناسنإلا » ىلع عقاولا تبكلل « لعف در ١ اهعومجم ف ةضهنلا تناك ذإو
 دودر ىلع بلاغلا ناك ذإو « هل ةيسنكلا ةسرامملاو . نيدلل ىسنكلا روصتلا لعفب
 تعفدنا دقف .. نازتالا الو ةيورلا الو رصبتلا الو لقعتلا ال عافدنالا وه لعفلا

 تناك ءاوس ) ةيهلإلا ملاعملا نم ملعم لك اهقيرط نم عزنت اهتضهن ىف ابروا

 عنص نم ةيرشب ملاعم اهناكم عضتو ( ةسينكلا لبق نم ةاعدم وأ اقح ةيهلإ

 لصتيام هنم الدب عضتل ةرخآلاب لصتيام لك اهقيرط نم عزنت امك . ناسنإلا
 .. ىبروألا فيرعتلاب « ةيناملعلا » ةيادب ىه هذه تناكو .. ايندلا ةايحلاب
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 نيدلا لع درمتلا وه ةضهنلا ذنم ىبروألا ركفلل زيمملا عباطلا حبصا دقل
 وه لوألا ربثأتلا . دحاو نأ ف نيريثأت نم اعبان كلذ ناكو هللا ىلع درمتلاو

 ةيلهاجلا ريثأت وه ىناثلاو«ةسينكلاو نيدلا دض ماق ىذلا لعفلا در حور
 . تاذلاب نأشلا اذه ف ةيقيرغإلا

 ةرتف ف لبق نم ادئاس ناكام لك ىلع جورخلا ةروص ذخا دقف لعفلا در امأف
 . ةيسنكلا ةرطيسلا

 راكفألا ذخأي امنإ ءايشألا نم ءىش ف هسفنل ناسنالا ركفي الا ىه دئاسلا ناك

 راكفألا تناك ءاوس « نيدلا لاجر قيرط نع اهحورشو ةسدقملا بتكلا نم ةزهاج

 لكش ةيضقك ملعلا رومأ ىتح وأ « ايندلا رومأ نم رمأب وأ ةديقعلاب ةلصتم
 . ضرألا

 نيدلا لظ ف ناسنإلل حيحصلا فقوملا سيل اذه نأ نايبلا نع ىنغو
 ةيسنكلا ةيلهاجلا لظ ىف ةينيدلا ةسرامملا تناك اذكه نكلو « ١ ءحيحصلا

 سانلا لوقع ىلع ذوفنلا كلذ لك نيدلا لاجرل ناك اهئارج نم ىتلاو « ةفرحنملا
 نيب ءاطسولا مه لب ٠ هميهافمو نيدلا نيبو سانلا نيب ءاطسولا مهف « مهحاورأو
 نم نأش ىأ ف نوثحيي ال - ءاملع ريغ وأ ءاملع - سانلاو « هللا نيبو سانلا
 ىأرلا ىلع مهولديل نيدلا لاجر نولاسي امنإ . افقوم وا ايار هيف اوتّؤكيل نوؤشلا

 كلذك « ةيالقعلا ء لصف فو لصفلا اذه ىل ةطقنلا هده ف ثيدحلا دواعتس « ١ ١
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 ىتلا رومألا نأ ىلإ ةقاضإلاب اذه . هذاختا مهيلع ىغبني ىذلا فقوملا وا

 ناردأ نم صالخلا . « صالخلا » رومأ ءىش لک لیقو الوآ یه اھنع نولاس

 سيلو اهلك رومالا ىف راشتسي نا ىغبتي ىذلا وه ناسنإلا نأ لعفلا در ناكو

 سيلو رارقلا بحاص نوكي نأ ىغبني ىذلا وه ىرشبلا لقعلا ناو  نيدل
 لقعلا ناك ام رادقميو . ةيورخألا رومألا وأ ةديقعلاب اقلعتم رمألا ناك ولو .. هلل

 ناك ولو ناديم لك محتقي نأ ديري لقعلا اذه قلطنا ٠ هيلع اروجحمو اتوبكت

 اعونمم ناك ىذلا قحلا بحاص وه هنأ حورب همحتقب ! هصاصتخا نع اجراخ

 ءاوس ديدج نم هئشني نآ دیری وهف « هيف كرتشي ملو لبق نم ادوجوم ناکاب

 تبثي یکل هقلاخي نأ هب ردجألاو « هفلاخ وا لبق نم ادوجوم ناک ام قفار

 . هدوجر

 ةيهولألا ةركف نومجاهي « رارحألا نوركفملا ءو باتكلا ادب حورلا هذه

 نإ نولوقيو .. رانلاو ةنجلاو ةرخآلا ةايحلا نوفنيو « ىحولاو تالاسرلا نوفنير

 دقف لقعلا احص دقو نآلاو « لقعلا نم ةبيغ ف ةيرشبلا اهتنبت ماهوا اهلك هذع

 هاجتالا اذهل لثمم ريخ ناك امبرو .. نيرخأتملا حمهلل اهكرتو اهذبنل ناوألا نأ

 . روهشملا دحلملا ىسنرفلا بتاكلا « ريتلوف » ودا

 روصت ىتلا ةيقيرغإلا ةيلهاجلا ريثأت وهف هيلإ انرشا ىذلا ىناثلا ريثأتلا اما
 رهقت نا ديرت ةهلآلا : رتفيال ماصخو عارص ةقالع ةهلآلاو رشبلا نيب ةقالعلا

 املك ًاتفت الف  اهثم اردتقم نوكي نأ ف حمطيال ىكل همطحتو هتبكتو ناسنإلا

 وهو « هحاجن تارمثب عتمتسيال ىكل هساأر قوف ٹراوکلا بصت نا احاجن ققح

 عمجتسي داع اهرئافح نم ةرفح ف عقو املك . ةهلآلل ىدحتلا مئاد هبناج نم

 اذه نايبل ةريهشلا سويثيمورب ةروطسا ىفكتو . ديدج نم اهعراصيل هاوت

 قلخ ةهلآلا هلإ « سويز » نأ ةروطسألا كلت معزت ذإءةرشابم ةروصب ىنعملا

 ىلإ زمرت ىتلا ) ةسدقملا رانلا ىلع هاوس مث ضرألا نيط نم ةضبق نم ناسنإلا

 قفشأف ( لهجلا ىلإ زمري ىذلا ) مالظلاب اطاحم ضرألا ف هعضو مث ( ةفرعملا

 هل ريذي ىكل ةسدقملا راتلا هل قرسف٤سويثيمورب ىمسي ىروطسا نئاك هيلع

 امأفق . امهيلك سويثيمورب ىلعو ناسنإلا ىلع سويز بضغف « هلوحام
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 لیللاب ةديدج دبک هل تبنت مث راهنلاب هدېک لکی ارسن هب لکو دقف سویٹڈیمورب
 ! ىدبآ باذع ىف راهنلاب رسنلا اهلكآي

 ىكل ( ءاوح ىلإ زمرت ىتلا ) « ارودناب » سويز هل لسرا دقف ناسنإلا اماو
  ةلفقم ةبلع نع ةرابع ةيده اهعم لسرأو ( ! رمألا رهاظ ف ) هتشحو سنؤت

 حطس ىلع ترثانتو ةبلعلا نم تزفق ىتلا رورشلاب ةءولمم ىه اذإ اهحتف املف
 ! ناسنإلل انزحو امئاد اودع نوكتل ضرألا

 ناسنإلا » هباتك ىف ةروطسألا هذه ىلإ ةحيرص ةراشإ ىلسكه نايلوج ريشيو
 ناسنإلا فقوم نإ لوقیف « Man ¡in the moder w0۲1 ٹیدحلا ملاعلا یف

 مضخي ناسنإلا ناك دقف ١ ةروطسألا هذه هلثمت ىذلا فقوملا تاذ وه ثيدحلا

 نأ هل نآ دقف ةئيبلا ىلع رطيسو ملعت نا دعب نآلاو . زجعلاو لهجلا ببسب هلل
 قتاع ىلع نجعلاو لهجلا رصع ف لبق نم هيقلي ناك ام هسفن قتاع ىلع ذخأي
 !! هللا وه حبصيو « هللا

 هنأب هفصيو ‹ نيدلا مجاهي « ررحتملا » ركفلا قلطنا اعم نيريثأتلا نيذه نم
 تبثی یکل مطحت نأ ىفبني ىتلاو « قالطنالا نع ركفلا لغت ىتلا لالغألا

 ! ضرألا ف هب موقي نأ بجي ىذلا هرودب موقيو“هدوجو ناسنإلا
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 رخآ ردصم نع ثحبلا ىلإ نيدلا نم خلسنملا ركفلا هجتا تقولا سفن فو
 ميقلا نم دعب تخلسنا دق نكت مل ابوروا نأ كلذ ! نيدلا ريغ ةيناسنإلا ميقلل

 ملوأ . افارحناو ادعب دادزاف فرحنملا طخلا دتما نيح«دعب اميف ثدح امك اھتاذ

 تاموقم لك ىلع ةمظنملا برحلا اونلعي نأ نيريرشلل ةصرفلا تحنس دق نكت
 ! ناسنإلا ةيناويح نالعإو ةينيورادلا روهظ دعب مهل تحنس امك « ناسنإلا »

 ميقلا ردصم وه نيدلا نأب رقأ نإ هنأ « ! رحلا ركفلا » دجو ةرتفلا كلت ىفف

 ! هميطحت ىلإ ىعسي الو همجاهي الو هيلع ظفاحي نأ هيلع بجو دقف ةيناسنإلا

 اهدنسيو ميقلا هنم دمتسي رخأ ردصم نع ركفلا كلذ ثحبي نأ نذإ ىغبنيف
 ءوضلا اذه ىلعو ! نيدلا نع ءانغتسالا نكميال هنإ دحأ لوقيال ىكل « هيلإ

 نم وسور كاج ناج راكفأو  ةيحان نم « تموك تسجوأ » ةفسلف مهف اننكمي

 اه ٠ نيدلا نع نيعفادم نوفقي نيذلل لوقيل هسفن دهجي امهالكف . ىرخأ ةيحان
 ٠ نيدلا ريغ ناسنإلا ةايحل ةيرورضلا ميقلا هنم عبنت رخآ اردصم اندجو دق

 قلا تابنإ یف - لضفأ ردصم وهو « ةيرشبلا سفنلا ١ ىو « ةعيبطلا ١ ىف هاندجو
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 رداصلا كلت ىلإ انعم اولاعتو <« نيدلا نم نذإ انوعدف .. نيدلا نم اهخيسرتو

 سحي نأ نود « ايتاذ » و « ايعيبط » الابقإ ناسنإلا اهيلع لبقي ىتلا « ةرحلا »

 ! هنم ىلعأ ةوق نم هيلع ضورفملا رهقلاب
 ةدابع نم الدب ةعيبطلا ةدابع ىلإ « ررحتملا ركفلا » اذه هجتا هتاذ تقولا فو

 هيفامب رمألا اذه نع لبق نم انثدحت دقو . هللا نم الدب اهيلإ قلخلا ةبسنو « هللا
 لسلستلا نم هناكم ىف طقف هعضت نكلو « هيف ثيدحلا ىلإ دوعنالف ةيافكلا
 . ىخيراتلا

 « هللا ةاجانم نم الدب ةعيبطلا ةاجاتم ىلإ نفلا هجتا كلذك تقولا تاذ فو
 . « ١ ءهللا هيلأت نم الدب اههيلأتو
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 داعبإ نم ديزم ءاجو .. ةيعانصلا ةروثلا تءاجو ٠ هتاوطخ ف نمزلا ىضمو
 . ةايحلا نع نيدلا

 ذوفن نيدلل لازيام ناك - هنومسي امك ىعاطقإلا وأ - ىعارزلا دهعلا ىفف

 . سانلا ةايح ف ریبک

 لصفب « مكحلا ةيناملع » تماقو « ابابلا ناطلس نع اولقتسا دق كولملا ناك

 ( ةسايسلا نوؤش ف لخدتلا نع نيدلا لاجر ءاصقإ ىا ) ةسايسلا نع نيدلا
 مهتاداعو سانلا قالخا ىلع مخض ناطلس اهل لازيام ناك ةسينكلا نكلو

 . تارابتعالا لكو تاعارصلا لك مغر مهراكفاو

 ف ةفينع تازه - ثدحت نأ اهل ديرا وأ - تثدحا ةيعانصلا ةروثلا نكلو

 . سانلا ةايح

 ةايح ف ةيعانصلا ةروثلا تعنصام ليصفت ةقباسلا لوصفلا ىف انب رم دقلو

 ىلإ ةارملا جارخإب ريكذت درجم ركذت انكلو . هتداعإ ىلإ ةجاح نم انبامو « اروا

 ةاواسملا ةيضق لالغتساو ؛ اهعم لجرلا قالخأ داسفإو اهقالخا داسفإو لمعلا

 ةماوق نم اهردص جارحإو ةارملا سفت ف عارصلا حور ثبلرجألا ف لجرلا عم

 ميطحت نم هلك كلذ نع جتنامو « ةمومألل غرفتلاو تيبلا ف لمعلاو لجرلا

 نفلاف حيحصلا وه سكعلا لب . نقلا ملاع ف ميوقلا كولسلا نع افارحتا اهتاذ ف ةعيبطلا ةاجانم تسيل « » ١

 ةعيبطلا ىلإ | ديدش اتفل نيملسملا سح ميركلا نارقلا تفل دقلو . اهعم لعافتيو ةعيبطلا ىلإ تفتلي نأ دبال ميلسلا
 ءابسلاو حيرلاو رطملاو باجسلاو قربلاو دعرلاو عورزلاو نايدولاو راهنألاو لابجلا نم اهرهاظم ىتش ىف
 رخآ ءىش ةيتاملعلا ةيبروألا نونفلا هتسرام ىذلا هيلأتلاو ءىش ةاجانملا نكلو ضراألاو
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 ىذلا روطتلا ىلإ كلذ ةبسنو خلا .. ةيسنجلا ىضوفلاو لافطألا ديرشتو ةرسألا

 ! ءاشیام یغلیو ميقلا نم ءاشيام مدهب

 ناسنإلا ملاع نم هتاذ ناسنإلا داعبإو ةينيورادلا ىه ىمظعلا ةماطلا تناكو

 نيدلا ال .. الصا ميقلا ىلإ ةجاح كانه دعت مل ذئدنعف ! ناويحلا ملاعب هقاحلإو

 نم ءىش ىلإ ناسنإلا ةجاح امف .. نيدلا نم ةدمتسملا ديلاقتلا الو قالخألا الو

 !“ ناويحلا ملاع ىف رقتسم ةيناويحلا ف قيرع وهو كلذ

 كلذ نع طبه لب ! اناويح ىتح دعي مل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ مث
 ! ءامصلا ةداملا ملاع نم اءزج حبصأف تاكرد
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 كلذ نم ءىش ىتأيسف . ليصفتلاب ةيناملعلا تاوطخ ضرعتست انه نكن مل

 عامتجالاو داصتقالا ةيناملعو ةسايسلا ةيناملع نع ثدحتن نيح دعب اميف

 ىه ةعقاو ةقيقح ىلإ رظنلا تفلن نأ طقف اندرأ انكلو .. نفلاو قالخألاو ملعلاو

 . ىناملعلا طخلا ىلع ريسلا ف نعمأ املك طوبهلا ف « ناسنإلا » رارمتسا

 رسفت لبق نم انلق امك ىهف ةيناملعلا ىلإ ابروأب تدأ ىتلا بابسألا نكت ايأو

 أدب ىتلاو ٠ اهيلإ تدأ ىتلا اهجئاتن عبطلاب رربت الو ٠ اهرربتالو ةيناملعلا

 نأ نود نكلو « اهجئاتن نورذنيو اهيلإ نوهبنتي مهسفنأ نويبرغلا نوركفملا
 ! ىقيقحلا جالعلا الو ىقيقحلا ببسلا ىلع اوجرعي

 امم « رمألا ئداب ف ءاملعلاو كولملا ىلع ةيدتعملا ىه ةسينكلا تناك نو

 ةيدتعملا ىه نكت ملف « ملعلاو نيدلا نيبو ةسايسلاو نيدلا نيب ءادعلا نع رفسأ

 ‹ هيف تجلو ابرلا ىلع اهتايداصتقا ةيعانصلا ةروثلا تماقأ نيح ةببستملا الو

 اهرقأ ىتلا قالخألا ىتح « رخآلا رثإ ادحاو « قالخألا » تطقس نيحو

 نوثحبيو « ءادعلا ةسينكلا نوبصاني مهو مهدهع أدبم ىف « رارحألا نوركفملا »
 ! نيدلا ريغ ميقلل رخآ ردصم نع

 ىتلا ةميدقلا عفاودلل ال اهيف اونعمأو ةيقلخلا ىضوفلا موقلا ارمتسا امنإ

 ىلع ريسلا ةعيبط ىه هذه نأل نكلو « ةرم لوأ نيدلا ىلع جورخلل مهتعفد
 نيح ةايحلا ةعيبط هذهو .. ةقباسلا نم اطوبه دشا حبصت ةوطخ لك .. قلزنملا .

 شفتنيو ركنملا دادزي .. ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع سانلا فكي

 ركنملاو اركنم فورعملا حبصي ىتح وأ ‹ لصألا وه حبصي ىتح لحفتسيو
 نيذلا نعل كلذ لجأ نمو .. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امك افورعم
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 : میرم نبا یسیعو دواد ناسل ىلع لیئارسإ ینہ نم اورفک

 كلذ . ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل »

 اوناکام سئبل . هولعف رکنم نع نوهانتیال اوناک . نودتعی اوناکو اوصع امب
 » \ nu نولعفب

 ابروأ ف ةيناملعلل ةنهارلا ةروصلا ضرعتسن نأ لاح ىأ ىلع نآلا انب ردجيو
 ! اهدنع فقتس ىتلا ةريخألا ةروصلا اهنا ىلع ال ١ ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ف

 تلصوام نيبو ىغبني ناك ىذلا لصألا نيب ةفاسملا سيقنل نكلو  اوسا وهام
 ىف دعي ملو قوطلا نع ناسنإلا بش دقل : هسفنل ناسنإلا لاق نيح رومألا هيلإ
 ! هللا ةياصو ىلإ ةجاح

 : ةسابسلا ق ( ) ١

 ةموكحم ةينامورلا ةيروطاربمإلا ف اهدهع لوا نم ةسايسلا نكت مل
 تاوبابلا ناطلس تحت تقولا نم ةرتفل تعقو نإو « هللا دنع نم ةلزنملا ةعيرشلاب

 نأ رابتعا ىلع مهتدارإ ىلع اولزني نأ كولملا ىلع نوضرفي « نيدلا لاجرو
 , هللا ةدارإ نم مهتدارإ

 قانتعا لوأ نم امئاق ناك ةسايسلاو نيدلا نيب لصفلا نأ لبق نم انيب دقف

 ىنامورلا نوناقلا اهمكحي ةعقاولا ةايحلا نوؤش نم اهريغو موكحملاب مكاحلا
 : ليجنإلاب ايئزج اليدعت ةلدعملاو ةاروتلا ف ةلزنملا ةعيرشلا اهمكحتالو

 » YF ne مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحألو ةاروتلا نم ىدب نيب امل اقدصمو «

 كئلوأف هللا لزنا امب مكحي مل نمو « هيف هللا لزنا امب ليجنالا لهأ مكحيلو »
 »4 ۲ J ¢“ نوقسافلا مه

 مايأ ف - هللا رمال فلاخملا - رمألا اذهب اهاضر عم ةسنكل د ١ نكلو

 ١» ةدئاملا ةروس ] ۷۸ - ۷١ [

 ٠١ نارمع لآ ةروس ] ٠١ [
 ٠ ٣ ٠ ةدئاملا ةروس ] ٤١ [
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 مهيلع سرامت ىهو . هللا لزنأ امب اومكحي نآ ةرطابألاو كولملا مزلتف . حيحصلا
 تلغتسا لب ٠ اهرمأ لع جورخلا وأ اهتفلاخم هعم نوعيطتسي الام ناطلسلا نم

 لزنا ام يغب نومكحي مهتكرت امنيب ٠ ةصاخلا اهئاوهأل مهعاضخإ ف اهناطلس
 ىذلا وه اذهو . اهرماوأل نوعضخي اومادام اضرلا لك مهنع ةيضار ىهو هللا
 ! نيدلا نع هدعبأ امو ىطارقويثلا وأ ىنيدلا مكحلا ابروآ هيمست

 مساب متي ناك ةيتاذلا اهئاوهأل ةرطابألاو كولملا ةسينكلا عاضخإ نأ حيحص
 امب مكحيال مادام اينيد امكح هرابتعال یفکیال اذه نکلو ٠ هتاراعش تحتو نيدلا
 ةجيتن نيدلا لاجرو نيدلا نيب طلخي برطضملا ىبروألا سحلا نكلو . هللا لزنا
 الامعأ مهلاوقأو مهلامعأ رابتعاو ٠ هللا نود نم ابابرأ نابهرلاو رابحألا ذاختا

 ! نيدلا ةقيقح نع دعبلا لك ةديعب تناك ولو ةينيد الاوقأو هينيد
 ةرطابألاو كولملا لعجت نأ اهذوغنب ةسينكلا تعاطتسا دقف رمأ نم نكي امهم

 : هيف لاق انايب ( م۸1۷ - ۸9۸ ) « لوألا الوقن  ابابلا نلعأو . اهتدارإ عوط

 نإو . اهل سيئر لوأ سرطب لوسرلا لعج نأب ةسينكلا اشنأ هللا نبا نإ »

 نإف ( كلذلو ) .. لصتم رمتسم لسلست ف سرطب تاطلس اوثرو امور ةفقاسا
 ناطلسلاو ايلعلا ةدايسلا هل نوكت نأ بجي ضرألا رهظ ىلع هللا لتمم ابابلا

 « نيموكحم وأ اوتاك اماكح . نييحيسملا ميمج ىلع مظعألا

 نأ»(١۸٠٠ - ٠١۷۳ ةيوبابلا ىلوت ) عباسلا ىروجيرج ابابلا نلعأو

 نمو « ةيملاعلا ةطلسلا ةبحاص نوكت ناب ةقيلخ ايهلإ اماظن اهفصوب ةسينكلا

 ريغ كولملا ملخي نأ - هضرأ ىف هللا ةفيلخ هتفصب - هبجاوو ابابلا قح
 بسح مهييصنت وأ ماكحلل رشبلا رايتخا ضفري وأ ديؤي ناو نيحلاصلا
 « لاوحألا تابضتقم

 . نورق ةدع ابروأ هتشاع اعقاو ناك امنإ < ءاوهلا ف امالك كلذ نكي ملو

 ىروجيرج » نيب ثدحام ىبروألا خيراتلا اهيوري ىتلا ةلثمألا زربآو
 ‹ لبق نم هيلإ انرشآ امم « عبارلا یرته » ىناملألا روطاربمالاو اذه « عباسلا

 ديلقتلا » ىمسيام وأ « تاتييعتلا » ةلأاسم لوح امهنیب بشن افالخ نأ ذإ

 روطاربمالا علخب ابابلا درو « ابابلا علخي نأ روطاربمإلا لواحف « ىناملعلا
 مهبلاو «ا مهئالو نم هتكلمم ءارماو هعابتا لحأ امك ١ هدض نامرحرارق رادصإو
 ةرفغملا لع روطاربمإلا لصحي مل اذإ هنا هيف اورق اعمجم ءارمألا دقعف . هيلع
 روطاربمإلا دجوف « دبألا ىلإ هشرع دقفيس هنإف ايناملا ىلإ ابابلا لوصو ىدل
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 ىلإ ابابلا لصي ىتح رظتني نأ مطتسي ملوءابابلا ءاضرتسا ىلإ ارطضم هسقن

 ىف مايأ ةثالث ةعلقلا ءانف ف جلثلا ف افقاو لظو « اسوناك » ف هيلإ رفاسف اينا

 هيلع فطعت ىتح سأرلا ىراع نيمدقلا فاح شيخلاب ارثدتم نابهرلا سابل

 ! هترفغم هحتمو ايابلا

 « تكب ساموت » نيبو « ىناثلا ىرنه » كلملا نيب عازن لصح ايناطيرب فو

 تاناصحلا نم ريثك ىلع ىضقي كلملا همسر روتسد ببسب ىربرتنك ةفقاسأ سيئر

 ىلع ةيحيسملا تراثف ليتغا ةفقاسألا سيئر نإ مث « نيدلا لاجر اهب عتمتي ىتلا

 اهيف قوذيال مايأ ةثالث هترجح ىف كلملا لزتعاف . ةفينع ةروث ىناثلا ىرنه

 ةميرجلا نم هتءارب ابابلل نلعأو ةلتقلا ىلع ضبقلاب هرمأ ردصا. مث « ماعطلا

 ىلع لصحي مل كلذ عمو اهكالمأو اهقوقح لك ةسينكلا ىلإ درو « روتسدلا ىغلأو

 ةريخألا ةثالثلا لايمألا راسو « همدن ارهظم اجاح ىربرتنك ىلإ ءاج ىتح ةرفغملا

 ىقلتسا مث « هامدق تيمد ىتح نيمدقلا فاح ناوصلا رجحلا ىلع قيرطلا نم

 هوبرضي نأ نابهرلا نم بلطو لوتقملا ةفقاسألا سيئر ربق ماما ضرألا ىلع

 ابابلا ءاضرتسا ليبس ىف تاناهإلا لك لمحتو مهتابرض لبقتو « طايسلاب

 « ١ »۰ هعابتأو

 رهاقلا ناطلسلا كلذ ىلع نودرمتي رمألا رخأ اوذخا ةرطابألاو كولملا نكلو

 نأ ىلع مهل ةصلاخ « ةينمزلا ةطلسلاب » نوبلاطيو « ةسينكلا هب مهلذتست ىذلا

 ةيرظن كلذ ف مهدنتسم ناكو « بسحف ةيحورلا ةطلسلا ىلع ةسينكلا رصتقت

 . سدقملا ىهلالا قحلا

 لقعلا نيوكت » باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷۷ ص - ٠ج ) لادنر لوقي

 : ) » ثيدحلا

 ةموكحلا ريرحتل ةلواحمك اهدهع لوا ف كولملل ىهلالا قحلا ةيرظن تأشن »

 نأ هاوعد ىلع ادر تناك اهنأ امك . ةنهكلاو ابابلا ةباقر نم ةيناملعلا وأ ٠ ةيندملا
 . « ةينمزلا رومآلا ىلع ةرطيسلا ف ايهلإ اقح هل

 هيرظنب فرعت ةميدق ةينامور ةيرظن ىلإ اهرودب دنتست ىهلالا قحلا ةيرظنو

 . ىعامتجالا دقعلا

 ۱۹٤ ٠۹۷۰ ص = ۱2ج, ناأردم دمحم ةمجرت تناروب لول« ةراضحلا ةص ق ۲ باتک نع ء۱ ٭
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 ردصملا نم ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۸١ ص - ٠ج ) لادنار لوقي

 : ( قباسلا

 نورقلا ركفو ىنامورلا ركفلا ىلإ ىعامتجالا دقعلا ةركف لوصأ دوعت »

 ةلجم ف تنمضامك - ةينامورلا ةيروطاربمإلا تناك دقو . اعم ىطسولا

 نادوعي نيناوقلا عضو ىف قح لكو ةطلسلا لك نأب لوقلا ىلع - ةيندملا قوقحلا

 قوقحلا هذه نع ريهش نوناق بجومب لزانت بعشلا نأ ريغ « ىنامورلا بعشلل

 قوقح معيمجف « ىنامورلا خيراتلا ىرجمل ىعيبط ريسفت وهو « روطاربمإلل

 قح هدحو هلو « روطاربمإلا ىلإ تلقتنا هتاطلس عيمجو ىنامورلا بعشلا

 ف ىنامورلا نوناقلا ءايحإ مت امدنعو . اهريسفت قحو نيناوقلا « رادصإ »
 دض احالس اهذختاو ةيرظنلا هذه ىلإ روطاربمإلا هبتنا « ىطسولا نورقلا
 دقعلا ةيرظن تأشن اذكهو . ءارمألا عيمج كلذ ف هعبت مث « ةسينكلا ةرطيس
 نآو « بعشلا ىلع اهساسا ف زكترت ةيندم ةطلس لك نأب ةلئاقلا ىعامتجالا

 نمو . ةيرورضلا فئاظولا ضعبب مايقلا نم هنكميل مكاحلا ىلإ اهلوح دق بعشلا
 ةلماشلا مكاحلا ةطلس ديكأتل رسفت دقف .. نيدح تاذ ةيرظن اهنا حضاولا
 هرابتعاب ةيساسألا بعشلا ةدايس ديكأتل وأ « تاطلسلا ميمج ردصم هرابتعاب
 « .. ةطلسلا كلتلريخألا ردصملا

 ىهلالا قحلا نع نيعفادملا رهشأ نم « زبوه » و « ىلليفايكم » ناكو
 . ماكحلا ةيدادبتسا نعو  سدقملا

 ةيبروألا ةسايسلا ىف نيعم هاجتا ىلع ملع هنأل « رثكأ انه ىلليفايكم انمهيو
 . ةرصاعملا ةيناملعلا ابروأ ف ةدشب هراثآ ظحلن

 ةيحيسملا ابرو هفرعت مل هللا لزنأ امب مكحلا نأ ارارم اهاندكأ ةقيقح كانه
 ذنم ابروأ ف ةمئاق - ىنعملا اذهب - مكحلا ةيناملع نأو « مايألا نم موي ىأ ف
 ناك هنأ - كلذك ارارم انيب امك - فني مل اذه نكلو . ةيحيسملا تقنتعا
 ةينمزلا ةطلسلا عامتجا ةليط ءارمألاو كولملا ىلع ىصخش ذوفن اهلاجرو ةسيتكلل
 ىنعملاب اينيد مكحلا نكي مل ةرتفلا كلت فو . ةسينكلا دي ف ةيحورلا ةطلسلاو
 نم ال هللا لزنا امب مكحي نكي مل هنأل - كلذك ابروأ هتمس نإو - حيحصلا

 اذه ناك دقف كلذ عمو . مهيلع ةرطيسملا ةسينكلا لبق نم الو ءارمألاو كولملا لبق
 نم ءىشب ماكحلا ءالؤه مزلي ماكحلا ىلع ةسينكلا هسرامت ىذلا ىنيدلا ذوفنلا
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 حورلل قلم نع مأ ىقيقح ناميإ نع « اوهرك مأ اوضر ةيحيسملا « تايقالخا

 .. قافنو ةيحيس
 ٠ ةيحيسملا تايقالخألا كلتب امئاد اومزتلا ماكحلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 . اهتفلاخم نم جرحلاب نوسحي اوناك مهنكلوءاهنوفلاخي اوناك ام اريثل
 . ريذاعملا ىتشب ةفلاخملا نع امئاد نورذتع

 ىقالخألا عانقلا كلذ نم « ةسايسلا » ةيرعت وه ىلليفايكم هعنص ىذلاف

 ! قالخألا وأ نيدلل رثأ لك نم ةيراع اهفشكو  نيدلا نم دمتس

 ! هوعبتي نأ ماكحلل ىغبني الصأ اهلعجيو ةيسايسلا ةميرجلا ع رشي ءاج

 ساسأ ىلع مهتسايس ق نوريسي - كبر محر نمالإ - ماكحلا ناك دقلو

 نيح - اوناك مهنكلو ! مه مهتياغ ىه اعبط ةياغلاو « ةليسولا رربت ةياغلا

 نورتتسي - ةقيظنلا ريغ مهتاياغ قيقحتل هفيظنلا ريغ لئاسولا نومدختع
 امأ « تايقالخألاو ئدابملاو ميقلا نم ليبن لك ىوحت ةقارب تارابع ءا.

 لئاسولا ىطعا هنأ - هتاذ ف ريطخ وهو ~- هي یتآ یذلا دیدجلا نإف یللیفایک

 . راكنإ الو اهيق ةيراوم ال ةحيرص ةيعرش ةسايسلا ف ةسيسخ
 نكي ملأ ؟ عقاولا ىلإ هدنع نم ىلليفايكم فاضأ اذامو : لوقي نأ لئاقلو

 احیرص ناک هنا یللیقایکم لعفام لکف ؟ هلئاسوو هتایاغ ف اسیسخ عقار

 ! ةعقأو ةقيقح هلعجو فيزملا عقاولا نع عانقلا اهب فشك ىتلا ةهجرد

 ! ريبك = ىلمعلا - قرافلا نكلو : معن

 عقاولل ةيرظنلا ةقباطم درجم نوكت ةيادبلا نأل ةيادبلا ف قرفلا حضتيال دقو

 . قيبطتلا عم - دادزيو ¬ نيبتي قرافلا نكلو . لعفلاب دوجو

 هيلإ أجلت الف هباكترا ف دصتقتسف « ركنم هنأب رعاش تنأو ركنم لا بكترت نيح
 عيطيال هنأ ىرت ىذلا دحلا دنع هباكترا ف فقتسو « رهاق طغض تحت
 نيح امأ . مايألا نم موي ف هنع ع وجرلا لواحت دقو « سانلا مامأ اهلك كتعمس

 دح دنع فقت اذاملو « هباكترا ف دصتقت اذاملف ةيعرشلا كسح ىف ركنملا بست
 !؟ دودحلا

 . هولعف ركنم نع نوهانتيال نيذلا ىلع ةنعللا عوقو ةمكح اهتاذ ىه اهنإ
 . مولعم دح دنع ركنملا باكترا ف نوفقيال مهن

 ةيعرشلا. هيف ىطعاو ىلليفايكم هفلا ىذلا « ريمألا » باتك نإ ةقيقحو

 كفسو لتقو ةعيدخو شغو بذك نم مكاحلا اهمدختسي ىتلا ةسيسخلا لئاسر
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 - انفلسأ امك - ابروأ نأل « هروهظ تقو فينع راكنتساب لیوق دق .. ءامد

 لواحتوء« ميقلاب » فرتعت لازتام اهنكلو « هنم ةخلسنم نيدلا نم ةرفان تناك

 ترهظ مث نمو .. نيدلا ريغ اهل رخآ عبنم ىلع روثعلا طرشب نكلوءاهيلع ظافحلا
 ٠ نيدلا نم ةدمتسم ريغ اهنكلو « اقالخأ » مكحلل لعجت نأ لواحت تايرظن ةدع

 تموك تسجوأو ىعامتجالا دقعلا ةيرظن نع هثيدح ىف وسور كاج ناج لعف امك
 .. ةيعضولا هتفسلف ف

 تلقتسا ذنمف .. هقيرط ذخأي نأ دبال ناك « ىناملعلا » قلزنملا نكلو

 نكي ملء نيدلا نيعم نم ةدمتسملا قالخألا نع تلقتساو نيدلا نع ةسايسلا

 ! قالخا اهل لظت نأ نكمملا نم

 اذه ىف تماق دقف « لوقنال جذومن ريخ نورشعلا - ىلهاجلا - نرقلاو
 ! خيراتلا تايروتاتكد عشبا نرقلا

 ذنم ةيعويشلا لودلا ىف عقوامو « رلتهو ىنيلوسوم مايأ ف عقوام ىلإ ةرظنو

 ةسايسلا تردحنا ىدم ىأ ىلإ انيرت نأب ةليفكءمويلا ىتح ةيعويشلا ةروثلا

 اهب هللا لزنآ ام ةياغلاو ةليسولا اتلكو  ةياغلاب ةليسولا ريربت ف « ةيناملعلا »
 ! ناطلس نم

 ةزعلاو ىموقلا عمجتلا ىه ةياغلا تناك رلته ةيزانو ىنيلوسوم ةيشاف ىف

 ! « سمشلا تحت » اهناكم امهنم لك ةيموق لالحإو ةيموقلا

 ناودعلا نم تلخ اذإ اهتاذ ف ةعورشم نوكت دق ىتلا ) ةياغلا هذه ليبس لو

 نم فولألا تائمو افرلا لتقي نا نيلجرلا نم لك حابتسا ( نيرخآلا ىلع

 ةروثلا ىلع ءاضقلا »و ء١ فصلا ةدحو » و « ريهطتلا تاكرح » مساب نيضراعملا

 تالعتلا نم كلذ هبشأ امو « سماخلا روباطلا ىلع ءاضقلا » و « ةداضملا

 . باهرالاو ةيوساجلا تاليو هلك بعشلا قاذو « بيذعتلا تاركسعم تحتفو
 نم سانلا ىلع عقي ىذلا ( ! )ملظلا ةلازإ ةياغلا تناك ةيعويشلا ةروتلا فو

 مكحلاب ةكلاملا ةقبطلا راثئتساو ىقبطلا عارصلاو ةيدرفلا ةيكلملا ءارج

 ةيعويشلا لصف ف انب رم دقو ! ةحداكلا ةقبطلا باسح ىلع عفانملاو ناطلسلاو

 اهب تقبط ىتلا ( ! ) ةليبنلا لئاسولاوءةيعويشلا هتقبط ىذلا ( ! ) لدعلا فصو

 دهع ىف نيملسملا نم نويلم فصنو نييالم ةثالث حبذ اهنيب نمو « لدعلا كلذ
 ! خيراتلا ف ةردان باهرإلا نم ناولأل هلك بعشلا عاضخإو .. دحأو لجر

 ةضراعملا فارتحا حيبت ىتلا ىهف ةيلامسأرلا ةيلاريبللا ةيطارقميدلا اما
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 مأ هلخادب وه له : مكحلا نم بزح لك عسضوم بسحب دييأتلا فارتح

 حيبتو .. ةيموقلا وأ ةينطولا ةحلصملاو لدعلاو قحلا نع رظنلا فرصب ٠ هجر

 ( ةيباختنالا ريغو ) ةيباختنالا ةياعدلا ف مهبوعش ىلع ةساسلا نم بذ

 موقت ىهو ١ نمألا ىلع ةظفاحملا ةجحب عمسلا قارتسا لئاسو مادختسا عيب

 نإو نيحداكلا ءامد صاسصتما ف ةيلامسارلا ةقبطلا ةدناسم ىلع اسا

 اذهو ! « ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلا  اهمسا ةغيرط ةيحرسم ف هلك كلذ تجر

 .. ةيلخادلا ةسايسلا ف «

 ٍ . رمأو ىهدأ رمألاف ةيجراخلا ةسايسلا ىف امأ

 ىوقلا : باغلا نوئاق تالاح عشبا دهش ىذلا وه نورشعلا ىلهاجلا نرقلاف
 ! فيعضلا لك

 نم. خيراتلا ف ناودعلا نونق عظفأ سانلا دهش نيتيلاتتم نيتيملاع نيبرح ف

 خويشلاو لافطألاو ءاسنلل لتقو ىعامج ريمدتو ةقرحم لبانقو ةماس تاز

 ىكازاجنو اميشوريه ىتلبنق ةمقلا تناك نأ ىلإ .. نيبراحملا ريغ نييندل

 ةنجأ ناجتنت امهئاقلإ نم ةنس نيعبرا دعب مويلا ىتح نالازتام نيتللا ٠ نيتير:

 هاتثدحا ىذلا رمدملا بارخلا ريغ كلذو « ماسلا ىرذلا عاعشإلا لعفب ةهوس

 نم ءايحألا نم اهيلع نم لك اهيف اتلتق ضرألا نم ةريبك ةحاسم ف امهئاقلإ ت

 ! مولعم ريغ لجأل اهيف ةايحلا اتمرحو « رجشلاو باودلاو مشب

 . كلذ دعب تعرتخا ىتلا تارمدملا راوج ىلإ ةريغص ةبعل ةيرذلا ةلبنقلاو

 ! نويمدآلا اهالصيو شوحولا نيب موقت ةيلات برح ىأ ىف ةايحلا ددهت ىتل

 ملاع ىف « ةيعرش » ةلمع امهنأ ىلع ةنايخلاو ىلودلا بذكلا ةحابإ ىلإ كلذو

 ! ةيلودلا ةسايس
 ! قاروألا ىلع ربح اهنا اعيمج نومربملا ملعيو ! ضقنت ىكل تادهاعملا مربت

 اهيلع جورخلل ةحناسلا ةصرفلا دجي امثير الإ فرط ىا اهب ديقتي نل هن

 ! نارينلل ةمعط اهئاقلا

 ىتلا ةيناودعلا ةسايسلل راتس امهاتلك ممألل ةئيهو ممألل ةبصع نوكتتو

 ممألا ةئيه فقوم رظناو ! راغصلا لودلا دض « ىمظعلا لودلا » اهذخ

 عقي ! نيملسملا ريغ ماما اهيق افرط نوملسملا نوكي ةيضق ةي نم « ةرقوملا

 جاجتحاب ةرقوملا ةئيهلا هررمتف ضرألا ف ناكم ىأ ف نيملسملا ىلع ناودع

 ! عوج نم ىنغي الو نمسيالو عقاولا نم ايش ريغيال ريدقت ىصقأ ىلع یوفن
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 اهتاوق ممألا ةئيه دنجتف مهيلع عقاو ناودع ىأ دض نيملسملا نم عافدلا عقيو
 ! نيدتعملا ىلع اودرف اوءرجت مهنأل ! نيعفادملا بيدأتل

 اهقيرطب « ! ىمظعلا لودلا » اهمدختست ىتلا ةيدرفلا لئاسولا فالخب كلذو

 ! ةليبنلا « اهتاياغ » ذيفنتلرشابملا

 نم اهسفن ف ايسور تدجو ةيداليم ٠٠١١ ةنس رجملا ةروث تماق نيح
 ءايحأ اهباحصأ ىلع تويبلا هب مدهت ةقهاشلا تابابدلا هب كرحتام « لبنلا »

 ىف مهسفنأب فرصتلا ةيرح اوحنمي نأ اوبلطف اوءرجت مهنأل ماكرلا ف مهمدرتو
 لتقلاب الإ ةدرلا مواقت لهف .. مهيلع ةيسورلا ةلودلا ةياصو نود مهسفنأ رمأ

 اذإ ذئموي نيلتاقملا ةيجمه دشا امف ! هللا نيد نع ةدر نوكت نأ الإ !؟ ىعامجلا

 ! هللا نيد قف عوجرلا ىلإ مهنوعديو نيدترملا نولتاقي اوماق

 نوكت نا ف ةيرحلا انل نوكت نا ديرن نولوقي نويناغفألا ماق نيح كلذك
 ةماسلا لبانقلا مهقوف بصت ىتلا ةيسورلا شويجلا « لبنأ » امف ! نيملسم
 برحو وجلا نم تاعورزملا قيرحتو ىرقلل ىعامجلا ريمدتلاو ملابانلا لبانقو
 .. « ناسنإلا » فرع ف مرحم لكو ميثارجلا

 .. باسح ريغب اهتارماؤمل لاجم اهلك ضرألاف ةيكيرمألا تارباخملا اما
 ! كانه ارييغت ديرنو .. انه ابالقنا ديرن

 ! لاوحألا ريغتتو ضرألا بلقتتام ناعرسو
 ! لالح لئاسولا لکو
 ! لاملاب رئامضلا ءارشو ةيدسجلا ةيفصتلاو شغلاو بذكلا
 ! لاحوألا ف ةقراغ امهاتلك ةليسولاو ةياغلاو .. ةياغلا ذفنت نأ مهما

 : رخاس ناسلب قئاقحلا هذه ىلإ اريشم ىبرغ بتاک لوقي
 مئارج نم ىلامسارلا ملاعلا هفرتقيام مهعجاضم ضقي سانلا ضعب »

 نولغتسي مهنم ريثكو .. اهسالفإو ةيفشلبلا مئارج نوريال ايمع نولظيف « ماثآو
 ات اما .. ةعشبلا ىكسوم عئاظف نع هابتنالا اوفرصيل ىبرغلا ملاعلا ضئاقن
 « ١ ,« امهيلك هللا نعل: لوقأف
 ا

 . ىلاوحلا نمحرلادبع رفس فيلأت ةيناملعلا باتك نع ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۷١ ص (  ةدومح داؤف ةمجرت ) « ىوه ىذلا مفصلا » باتك ف « رشيف سيول » مالک س ۰ ١
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 : ںاصتقالا ف (

 ‹ هنومضمو هتروص ف ىنابرلا نيدلا عم ايشمتم ىعاطقإلا ماظنلا نكي مل

 وه هنأ سانلا تمهوا ةسينكلا تناك نإو « لدعلا نم ةرذ ىآأ هيف تناك
 ىه هيف سانلا عاضوا نأل  ريغتيال ىذلا تباقلا مئادلا ىنابرلا ماظ
 لظي نا هتئيشم تضتقاو « اهنع ىضرو لزألا ذنم هللا اهردق ىتلا عاضو

 ةقشمو فظشو ةلذمو ناوه نم هيق امب ىضر نم هنآأو ! دبألا ىلإ اهيلع سا
 ! ناوضرلاو ةتجلا هللا نم قحتسا -

 عاطقإلاب اولدبتسي مل ةيناملعلا طخ ىلع نيدلا نم اوجرخ نيح سانلا نكلو

 ةيلهاج نم نولقتني اولظ لب « ةيعويشلا وأ ةيلامسأرلا ىف ءاوس ٠ هنم ريخ ول

 ملظب اوءاج ملظلا اوحلصي نأ اولواح املكو  ةظحللا هذه ىتح ةيلهاج

 ىدهلا نوضفريو مهسقتأل نوعرشي نيح امئاد رشبلا نأش وه اذهو . دي١
 . ناطلسلاو لاملا مهيديأ ق ةداس « ديبعو ةداس ىلإ الوآ نومسقني « ىناأب

 مهتحلصم نمضت ىتلا نناوقلا نوعضب مهنإف نوعرشي نيحو « نوعر

 « نوعرشي الف ‹ ناطلس الو لام مهيديأ ف سيل ديبعو ٠ مهل نيرخآلا رخس

 اوبا مأ اوضر - نورّخسيو « تاعيرشت نم ةداسلا هعضيام مهيلع عقي أ
 بارطضالاو لبخلا مهييصي ىرخأ ةهج نمو .. ناطلسلا باحصأا ةحلصمل

 زجعلاو ةطاحإلا نع زجعلاو ىرشبلا لهجلاو ىرشبلا روصقلا ةجيتن طبخت

 نكميال بيغ كلذ عم هنكلو « معت ١ رضاحلا ىلع ىنبني ىذلا لبقتسملا ةيؤر (

 . نيقي نع هب وبن
 نم ةرذ هيف تناك الو « اينابر اماظن - اتغلسا امك - عاطقإلا نكي ملو

 نيدلا كلذ ف ناك ام لك عم - بولقلا ىلع نيدلل ناك ىذلا ذوفنلا نكلو .. ل

 فيرلا لهآ ف راثآلا نم ةلمج هل تناك - داسف نم هلها فو « تافيرحت (

 « قالخأ » سانلا دنع ناك ةهج نمف . عاطقإلا لظ ف شيعي ىذلا ىبرو
 زربأ قالخألا هذه تناكو « نيدلا-كلذ ميلاعت نم ةدمتسم « اهب نولمات

 تناكو ٠ نيجوزلا نيب سدقملا طابرلا ةيسدقو ةيسنجلا ةفعلا ةيضق ف نوكت

 تالماجملاو روازتلا قيرط نع عمتجملا دارفأ طبارتو راوجلا نسح لمشت كل

 لمحلا لعجت ةعانقو ىضر سانلا سوفن ىف ناك ىرخأ ةهج نمو ١ ةيغامتجا
 ىلإ ةيداصتقالا لاوحألا ءوس مغر ةياهنلا ف المتحم هنوناعي ىذلا ىبصت

 ىضرلا نع ىتح الو ٠ عاطقإلا ف لثمتملا ملظلا نع مقادن نأ انبامو .. دح ىص
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 ناف « ةرخآلا ميعنب دعولا لباقم نيحالفلا نم هبلطت ةسينكلا تناك ىذلا ليلذلا

 هوححصيو ملظلا كلذ لثم ىلع اوروثي نأ سانلا نم بلطي حيحصلا نيدلا

 هئطخب لعفلاب امئاق ناك ايخيرات اعقاو ررقن انكلو . هللا ةعيرش ميكحتب
 جرخ نيح ةيناملعلا طخ ىلع هالت ىذلا ىخيراتلا عقاولا هب سيقنل « هباوصو

 «وهامك - ادبملا ثيح نم - ملظلا ىقب دقف .. نيدلا كلذ ذوفت نم سانلا

 ىبصعلا لمحلا حبصأو ! سانلا سوفن نم ىضرلا بهذو « قالخألا تبهذ نكلو
 تالاحلاو راحتنالاو قلقلاو نونجلا رشتناف ! قاطي نأ نم مشبأ هنوناعي ىذلا

 . ةميرجلاو تاردخملاو رمخلا نامدإو ةيسفنلاو ةيبصعلا

 تناك امنإ . ةسايسلا ملاع ىلع ةروصقم ةقيقحلا ف « ةيلليفايكملا « نكت مل

 ةسايسلا ف ال . ةليسولا رربت ةياغلا ! عولخملا نيدلا لحم لح اديدج انيد
 لئاسولا هيف لخدت ءىش لك ف لب .. كلذك عامتجالاو داصتقالا ف نكلو « طقف

 .. تاباغلاو

 روتكدلا ةمجرت ) « ىربكلا ةيداصتقالا بهاذملا » باتك ىف « لوس » لوقي

 اهيف ذبن ىتلا ةرتفلا نع ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ - ١١ ص ىواربلا دشار
 ريغ دنس نع اهل سانلا ثحبي - اهراثدنا لبق - ميقلا اياقب تلظ نكلو نيدلا
 : نيدلا

 مل نإو ىطسولا روصعلا لالخ ةدئاسلا بهاذملا ىلع ةرخآلا ةركف ترطيس »

 اهسفت ةيناسنالا ةايحلا هيفامب ىويندلا لاجملاو « ديلاقتلاو تاداعلا ىلع رطيست

 باوث نم هيلع لمتشت امب توملا دعب ةايحلل سانلا هيف دعتسي ناكم ىوس سيل
 ىف عقوتي امل ةمدقم الإ سيل هنأ ملاع وهو ملألا لمحتي نأ ءرملا ىلع ناكف « باقعو

 ة دايز وأ ةيعامتجالا تاداعلا ميوقت ىلع ىركفلا عفادلا امأ .. ةلبقتسم ةايح

 نكمي ىتلا ةيحورلا ةدئافلا ثيح نم الإ مهللا « اليئض ناكف ةيويندلا ةيهافرلا
 . اهؤانتجا

 . ضرألا ىلع ةايحلا نيسحت ف اروصحم حبصأف مامتهالا لوحت نآلاو »

 بساكملا تناك دقل ٠ اهتاذل ضرألا تاناكمإ نع تاعرتخملاو مولعلا تفشكو

 رسيأو لضفا بيلاسأ دوجو ثيح نم اهل دح ال ناكو « ءىش لك ف ةرهاظ ةيداملا
 . ةرماغملا حور ترسو ٠ ءايشألا حاتنال

 ةيرشبلا مظنلا جلاعت نأ ةفسلفلا مسو ف سيلا . ىلاتلا لاؤسلا زرب انهو »

 ؟ ةيداملا ءايشألا اهب سردت ىتلا ةقيرطلا سفنب
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 يلع لقعلا قيبطت وه امنإ بولطملا نأ كلذ . ناكمإلاب باوجلا ناكو »

 ( نوشيعي اميك ٠ لصألا ف ) اوشيعي اميك سانلا اهمدختسي ىتلا بيلاسا
 ةايحلا مايق لفكت ىتلا تاعورشملاو ططخلا نوغوصي نوريثكلا حاروءا

 . ايبوتويلا وأ ةيلاث

 ليدب نع اوثحبي نأ ةيلك هللاب ناميإلا اوذبن نيذلا ىلع امازل راصو »
 ولو نيدلاب مهكاسمتسا ىلع اولظ نيذلا امأ .. ةعيبطلا ف هودجوو٠ كل
 ربعي هللا نأ اودقتعا دقف - مهبلغا وه امك عقاولا ف نكي مل نإو - ناسمل

 دعت مل كلذبو . ةرشابم ةليسوب سيلو اهنيناوقو ةعيبطلا قيرط نع هتدارإ ن

 تراصو ٠ عاطي نأ ىغبني ءىش وه امنإو ۰ بسحف دوجو هل ءىش درجم ةعيبط
 . « قالخألاو ىوقتلا ف صقن ىلع اليلد اهتفلاف

 نم ٤١۸ ص ۲ج ) « ثیدحلا لقعلا نيوكت » باتك ف لادنار لوقیو
 دعب اهلك ميقلا نم خالسنالا اهيف مت ىتلا ةيلاتلا ةرتفلا نع ( ةيبرعلا ةمجرت
 : نيدلا وهو ىقيقحلا اهنيعم ناد

 ةلواحم رهاظلا ف ودبي ( ىسايسلا داصتقالا ملع دصقي ) ملعلا ناك اذكه »

 ف ناك هنكل « ةروثلل ةيعامتجا ءايزيف ىلإ لوصولل ١ ةحلصملا نع ةدرج

 نيعتستو لاملا عمج ةيرح ة دايز ىلإ فدهت ىتلا بلاطملل امظنم اريربت ةقيقح

 « ةيعيبطلاو ةيرشبلا ةديدجلا مولعل

 دمجا ةمجرت ) « ملاعلا هجو تريغ بتك » باتك ف « زنواد تربور » لوقیو

 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۷۳ ص ٠ هليمزو قدا

 ؛ ةيللفايكم ةعزن تاذ ةيرظن « ١ »ممألا ةورث باتك ف ةيساسألا ةيرظنلا »
 لمعلا نأو « ةيصخشلا ةحلصملا وه ناسنإلا طاشن ىف لوألا لماعلا نا ىن

 ةحلصملاو ةينانألا نا ررق كلذبو . اهرهاظم نم رهظم الإ وهام ةورثلا عمج ىل
 اهنا هداقتعاب سانلا حراصو . ىرشبلا سنجلل طاشن لك ءارو نمكت ةيصخش

 لمحت لماوع سكعلا ىلع ىه امنإو « اهنع داعتبالا بجي ةتوقمم تافص تس
 نم دبالف ةمألل ةيهاقرلا ريفوت ديرأ اذإ هتآ هيأر فو . هتمرب عمتجملا ىلإ ريخ

 ديقت نود مظنم تباث لکشب هزکرم نیسحتل هتایناکمإ یصقأ لغتسی درف لک ك

 برغلا
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 وأ زابخلا وأ« ١ ١ رامخلا مرك ىلع دمتعنال انئاذغ ىلع لوصحللف . دويق ىأب

 امدنع انإو . ةيصخشلا مهتحلصم نم عفادب انل هنومدقي مه امتإو « رازجلا

 مهتحلصم ىلإ هجتن امنإو « ةيناسنإ عفاود نم مهيفام ىلإ هجتن ال مهبطاخن
 . « ةدئافو عفن نم مهيلع دوعي امع لب ء انتاجايتحا نع مهملكن الو « ةيدامل

 تامس تمسرو ةيلامسأرلا حور تلكش ىتلا ىه ةتحبلا ةيداملا ةروصلا هذه
 ىذلا غسملا كلذ ىلإ اوراصو لعفلاب مهتيمدآ سانلا دقفف . اهلظ ف ةايحلا
 . ىلامسأرلا برغلا ىف مويلا شيعي

 - ىسوم ميعن ةمجرت ) « ىكيرمألا عمتجملا روطت » هباتك ف نل ثنك لقني

 مهءاس نيذلا دحأ « ويهزتيف جروج مالك نم ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١١ ص
 : ىليام ىضاملا نرقلا ةياهن ف ةيلامسارلا عضو

 ردقبو . ضيبألا قيقرلا ةراجت ف لمعن بونجلاو لامشلا ف اعيمج انتإ »
 ةراجت نم ةوسق دشا ةراجتلا هذهو .. همارتحا دادزي اهيف صخشلا حاجن

 ىذلا تقولا فو .. اهديبع ىلع لمعلا نم ديزملا ضرفت اهتأل دوسألا قيقرلا

 .. ( لمعلا نم ىأ ) ديزملا ضرفت اهنأب رخافت قفرب مهسوست الو هيف مهيمحتال
 لظي هنا الإ « ارح حبصي مويلا لمع ءاهتنا دعب ( لماعلا ىا ) هنإ معن »

 « ةلطاب ءافوج ةيرخس هتيرح لعجي امم « هتيبو هتلئاعب ةيانعلا ءبع تحت حزري
 اهانج ىتلا حابرألاب عتمتي نأ عيطتسيو « لعفلاب ارح لمعلا بر ىقبي نيح ف
 . « مهتيهاقرو مهتحلصمب مامتها نود نيرخآلا لمع نم

 ىلإ جاتحيال فورعمف ىلامسارلا ملاعلا ف مويلا ىتح ةرتفلا كلت الت ام اما
 ىلإ ةعشب قراوف لاومألا سوؤر باحصاو لامعلا نيب لخدلا قراوقف .. نايب
 ةيطارقميدلا لصف ىف انفلسا امك - مخضتملا حبرلا اذه ىتأي الو .. لهذم دح
 اهتاياغ قيقحتل ةيلامسارلا اهمدختست ىتلا ةسيسخلا لئاسولا نم الإ -
 : هللا نيد ف مرحم اهلكو « ةسيسخلا

 ..ابرلا )١(
 .. هقح هتيفوت مدعو ريجألا لام لكأ ( ۲ )

 ةيقيقح ةدئاف اهبف سيل تاجتنم ىلع اولبقيل مهقالخأو سانلا رطف داسفإ ( ۲ )
 ىتلا ةداجلا تاجتنملا اهردتال ةلئاط احابرا نييلامسأرلا ىلع ردت اهنكلو ٠ مهل

 ٠١ ٠ مهتمدقم ىف لي ءاذغلا ىمدقم نم ادحاو رامخلا رابتعا ى ةيلهاجلا رثا ظحال '
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 . ةميقتسملا ةفيظنلا مهتايح ف اقح سانلا اهيلإ جاتحي
 .. راكتحالا اريخأو ( ) ٤
 ف نيلثمتملا اهيفرط نم ةيناملعلا ةيلامسارلا اهققحت ىتلا ةريخألا ةجيتنلاو
 قلقلاو . شحافلا ىقلخلا داسفلا ىه « لامعلاو لاومألا سورر باحصأ

 ككفتو ةميرجلاو تاردخملاو رمخلاو نونجلاو راحتنالا ىلإ ىدؤي ىذلا ىبصعلا
 ملاعو ةلآلا ملاع ىلإ ناسنإلاب رمتسملا طوبهلاو لافطألا ديرشتو ةرسألا
 . ناوبحلا

 .. مويلا ىلإ ةيرشبلا هتفرع ليدب أوسأ تناك امبرف ةيعويشلا اما

 ىذلا - مويلا ىتح - ديحولا ىلهاجلا ماظنلا ىه ةيعويشلا نإ ةقيقح
 مل - اتفلسا امك - كلذ نكلو « اهلظ ف شيعي درف لك ةلافك ةلودلا ىلع ضرف

 ال لمعيال نم »و « هلك درفلا دهج كلذ لباقم ذخأت ىهف  اهنم ايناسنإ امرك نكي

 ىلع زبخلا ةمقلب سانلا لذتست ةلودلا نإ مث . زاجملا ىلعال ةقيقحلا ىلع « لكأي
 ىف لقاألا ىلع ةيرشبلا ةيلهاجلا اهب توم ىتلا مظنلا لك ف قوبسم ريغ وحن
 . ثيدحلا خيراتلا

 نيلذتسم خيراتلا تايلهاج ىف امئاد اوناك سانلا نأ قحلا نم ناك امبرو

 وأ مهتيناسنإ ضعبو « اهلك وأ مهتمارك ضعب اهلباقم نوعيبي « زبخلا ةمقلب
 رانلاو ديدحلاب سانلا مكحي ىذلا مراصلا ىسيلوبلا ماظنلا نكلو .. اهلك

 دقن ةملكب مههاوفأ اوحتفي نأ باهرإلاو بعرلاب سانلا عتميو . سسجتلاو
 ىلع ضرفيل هتإ .. ماظنلا وأ بهذملا وأ سدقملا ميعزلا وأ ةلودلا دض ةدحاو
 ةيناسنإلا ةماركلا عايض نمو لذلا نم اردق - زبخلا ةمقل لباقم - سانلا

 « ةيراضح » مظن اهنأ معزت ىتلا مظنلا لك ف - هتجردو هعون ف - هل ليثمال

 ! خيراتلا رادم ىلع

 نوكي نأ نيب ةايحلا بناوج نم بناج لك ف ةمخضلا ةقرفتلا قوف اذهو
 لفسأ ف ولو بزحلا ف اوضع نوكي نأ نيبو«عيطقلا ف درف درجم ناسنإلا
 . ايلعلا تاجردلا ىلع الضف هتاجرد

 ةقبطلا » باتك ف « وتيت » سيئرلا بئان « ساليجد نافويليم » لوقي
 . « ةديدجلا

 ةمخضلا تزايتمالا ةبحاص ةديدجلا ةيعويشلا ةيطارقوريبلا ةقبطلا نإ ١
 اذإو .. ةصاخلا اهضارغاو اهبرآم قيقحتل ةادأو راتسك ةلودلا زاهج مدختست
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 ةيرحو حبرلا قوقح نم رثكأ تسيل اهدجنس اننإف ةيكلملا ةساردل اندع ام

 ف قوقحلا هذه لالخ نم ةقبطلا حبر ديدحت ىلإ ءرملا هجتا ام اذإو . ةرطيسلا

 نم ديدج لكش قلخ ىلإ ةياهنلا ف هجتت ةيعويشلا ةلودلا نإف ةيرحلا كلت راطإ
 . ةديدج ةرمثتسم ةمكاح ةقبط قلخو ةيكلملا لاكشا

 تازايتمال ةنامضلا امه مكحلا بيلاسا ف باهرإلاو ىعويشلا نايغطلا نإ ٠

 . « ىسايسلا حرسىملا ىلع زربت ةديدج ةقبط
 داحتالل ديدجلا روتسدلا رودص عم ۱۹١١ ماع نيلاتس نلعا نا قبس دقل

 مت دقل ةقيقحلا فو .. ايئاهن اهيلع ءاضقلا مت دق ةرمثتسملا ةقبطلا نا ىتيفوسلا

 ىتلا ةينطولا ةيلامسارلا ىوق ىلع ماتلا ءاضقلا ىعويشلا ركسعملا ف

 عمتجملا بلص فف زربت تأدب اهلاوز عم نكلو . روذجلا نم امامت تلصؤتسا

 . اليثم اهل ىأر نآ خيراتلل قبسي مل ةديدج ةقبط ىعويشلا
 ىرخأ ةقبط ىأ نم مكحلا ىف اطلست رثكا اهنا ةقبطلا هذه تدكأ دقلو »

 مظعأ لمحت اهنا هسفن تقولا ف تتبثأ امك ٠ خيراتلا حرسم ىلع ترهظ
 . ديدج ىقبط عمتجم ىف ملظلا بيلاسا ىتعا سركت اهنأو  ماهوألا

 لب بعشلا ءانبأ ىلع اهعيزوت رجي مل هنأ الإ ةيداملا تاردقملا ميمآت مت دقل ١

 بزحلل نييدايقلا ءاضعاللو ةمكاحلا ةقبطلل ابستكم اكلم تحبصأ

 « نييسايسلا نييطارقوريبلاو

 تويبلاو نكاسملا لضفا ةزاتمملا ةبخنلا دارفأ نم رابكلا ءاضعألا زاح دقل »
 بْزحلا رس ءانما لصحو « فايطصالا لزانمو ةصاخلا ءايحألا مهل تديش امك

 لمجأ ىلع امنإ « بسحو ايلعلا ةطلسلا ىلع سيل ىرسلا سيلوبلا ءاسؤرو
 امأ « تازايتمالاو ةمظعلاو ةهبألا رهاظم نم اهاوسو تارايسلا مخفأو نكاسملا
 « ةيبزحلا مهزكارم عم ةبسانتم تازايتما اوزاح دقف مهنود نم ءاضعألا ةيقب

 ةدحو ىف ةديدجلا ةقبطلا هباشت خيراتلا ف ىرخأ ةقبط ةيأ كانه سيلو »

 ماكحإ ىلع اهتردق فو  اهسفن نع اهعافد ف لمعلاو ركفلا.ةدحوو . اهكسامت

 ةطلسلا ىتح ةيعامجلا ةيكلملا نم اهترطيس تحت عقاو وهام لك ىلع ةضبقلا
 « ١ «« ةقلطملا ةيدادبتسالا

٠ N٤ تاحفص نم باتكلا نم تافطتقم  AF. A\l. VA, Of.رسل » ةيئاملعلا . باتک نم ةذوخأم  
 . ةيناملعلا عوضوم ف بتكام نسحأ نم وهو < ىلاوحلا نمحرلا دىم
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 ثيدحلل لاجم الف ىعويشلا ىناملعلا داصتقالا لظ ف « قالخألا » امأو
 كانه نإ : لوقن انسلو . « ةيعويشلا » لصق ف هانلصف ىذلا دعب اهنع
 الب امهالك . ىلامسارلا ىناملعلا داصتقالا لظ ف اهنم لضفأ « اقالخأ »

 قراف كانه ناك اذإف. ناويحلا ةبترم ىلإ ناسنإلاب طبهي نيركسعملا الك « قالخا
 نيب قرفلا وهف ةريظحلا لخاد ةديقملا تاقاويحلاو ةبئاسلا تاناويحلا نيب
 .. ناويحلا « عون » ىف اقراف سيلو .. دييقتلاو بييستلا

 : عامتجالا ف (۳)

 تناك هيف ةيعامتجالا بناوجلا ضعب نكلو ء انلق امك املاظ عاطقإلا ناك
 « ةرسألا ىلع ظافحلا كلذ نمو .. نيدلا حور نم ةدمتسم فارعأ اهمكحت

 ءاهتيب ىف ةأرملا رارقتساو « قافنٍلاب همايقو لجرلا ةماوقو « ركبملا جاوزلاو
 لبق اهضرع ىلع اهتظفاحمو«ءشنلا ةياعرو لزنملا ريبدتو ةمومألل اهغرفتو
 نم ايساسأ انكرو ةرسألا تاسموقم نم اءزج كلذ رابتعاوءهدعيو جاوزلا
 ةيعامتجالا تاقالعلا نم كلذ ىلإ امو .. عمتجملا دارفأ نيب نواعتلاو « اهناكرا
 . نيدلا اياصو ىلع ةمئاقلا

 ليدب ءاشنإو « هرييغت اوررقف نيدلا نم نيخلسنملا بجعي مل هلك كلذ نكلو
 ! نيدلا ساسأ ىلع موقيال هنم

 ةظفاحملا ةلواحم عم « عبتملا » وأ « دنسلا ء رييغت وه ادبملا ىف رييغتلا ناك

 .. نيدلا ريغ ةيعامتجالا ميقللرخآ عبنم نع ثحبلا ىأ « قالخألا نم ءىش ىلع
 نوكي الا مهملا .. اهتاذ « ةيناسنالا سفنلا » وه نكي وأ « ةعيبطلا » وه نكيلف
 ! ىئايرلا ىحولا وه ميقلا هنم دمتست ىذلا مجرملا نوكي الو « نيدلا وه عينملا

 ىقيقحلا اهنيعم نع عطقنت نأ دعب اهتيلعاف ف رمتستل نكت مل ميقلا نكلو

 .. ىنابرلا ىحولاو نيدلا وهو
 ةزتهم ميقلاو تءاج ةيعانصلا ةروثلا اهتثدحا ىتلا ةفينعلا تازهلا نإ مث

 ميقلا هذه تراهنا اذإف . تازهلا نم اهيقي ىقيقح ساسأ ريغ ىلع ةمئاق . لعفلاب

 نأ دعب ةريرشلا مهلئاسوب اهمده ف نوريرشلا حلفأ اذإو .. بجع الف اعيرس
 رادجلاف .. كلذك بجع الق نورقلا نم لواطتم ددع لالخ مهيلع تصعتسا
 امنيب « هسفن ءاقلت نم عادتي مل اذإ طقسيل هزهي نم رظتني ساسا ريم ىلع مئاقلا
 . ديهجلا دهجلاب الإ لزلزتيال نيتم ساسا ىلع مئاقلا رادجلا
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 لجرلاو ) اهتدبعتسا ىا .. ةارملا « تررحف » ةيعانصلا ةروثلا تءاج

 ىلع رطخيال رشلا نم اردق « اهضارغا » تناكو . ةصاخلا اهضارغأل ( كلذك

 . ناسنإ لاب

 دويقو نيدلا دويق اهتمدقم فو « اهلك دويقلا نم تللحتف ةأرملا تررحت

 . قالخألا

 ةماوقلا نأل اهيلع اميق نوكي نأ تضفرف لجرلا عم ةلماكلا ةاواسملاب تبلاطو

 ! دادنألا نيب حلصتال

 .. ءشنلا ةيبرت ىف ىلوألا اهتمهم نع تلغشناف . تلغتشاو

 تاباصع مهنم تنوكتو « لافطالا دربشتو تيبلا لحناو ةرسألا تككفتو

 . غارفلا دس درجمل مئارجلا بكترت ةحناج
 . ةرسألا ىتح .. هدحو شيعي ناسنإ لك راصف عمتجملا طباور تلحناو

 نورداغي دالوألاو .. اهتارماغمو اهلمع اهل ةجوزلاو « هتارماغمو هلمع هل جوزلا

 الإ « طابر مألاو بألاب مهطبريالو ٠ كلذ دعب نودوعيالو ةنيعم نس ىف تيبلا
 كلت ف ناوبألا ربكيو .. لاوحألا نسحا ىف ةدعابتم تابسانم ف ةفطاخ تارايز

 ف امهاولس نادشنيف .. بابلا امهيلع قرطي نم نادجي الف ةدرابلا ةلزعلا

 ! بالكلا

 ¬ مههاوفأب مه نولوقي امك - اهنيب نم ٠ ةريثك بابسأل ذوذشلا رشتناو

 .. بألا ةرطيس عايضو ةماوقلل ةأرملا ضفر

 تناك نإو « ةرياغم ةيرشب « ةفسلف » تماق ضرألا نم رخأ بناج فو

 ! تامسلا نم ريثك ف اهتقباس عم كرتشت
 . دالوألاو ةرسألا نع اهلغشو تيبلا نم ةارملا جارخإ ف اهعم كرتشت

 .. ةرسألا نايك ميطحت ىف اهعم كرتشتو

 .. عمتجملا طباور لح ىف اهعم كرتشتو

 ! ةقيرطلا ىف اهنع فلتخت اهنكلو

 . ساسألا وه هلعجو درفلا ميخضت قيرط نع عمتجملا ميطحت متي ىلوألا ىف

 . دحلا نع ةدئازلا هتيتاذب درفلا ساسحإ ف ةغلابملا ةجيتن عمتجملا مطحتيف

 لجأ نم درفلا قحستف « درفلا ال ساسألا وه عومجملا لعجتف ةيناثلا امآو

 لك رافصألا نم ةعومجم ىلإ هليوحت ةجيتن عمتجملا مطحتف دوعت مث« عومجملا

 ! نایک الو رعاشم الب مهنم

VA 



 )٤ ملعلا ف( :
 اولاق نيذلا ءاملعلا ةسينكلا تمجاه نيح ملعلاو نيدلا نيب عارصلا ادب

 ىه ةسينكلا تناكو .. نارفألا ىف ءايحأ قرحلاب مهتددهو ضرألا ةيوركب
 ةيملع رومأ نم فقوملا اذه فقت نأ اهنم ةعينش ةقامح تناكو « كش الب ةيدتعملا

 اهيف لخدتيال ملعلا ةرئاد ىف لظت اهنكلو نوبيصي وأ اهيف ءاملعلا ئطخي . ةتحب
 رظن تفل امنإو « ىملعلا ثحبلا مرحي مل حيحصلا نيدلا نأل « نيدلا لاجر ١

 قلاخلا ةردق اوفرعتل اورب دتو اهيف اوركفت مهل لاقوءنوكلا ىف هللا تايآ ىلإ رشبلا

 كلذ كرت لب « نوكلا رهاوظ ريسفت ف ةنيعم ةيرظنب مهديقي نا نود  ميظعلا
 .. قيطيام ردقب هيف لواحي ىرشبلا لقعلل

 ءادعلا روذب رذب وأ ملعلا نع نيدلا لصفل ةسينكلا ةقامحب جاجتحالا نكلو

 ! دشأ ةقامح هتاذ ف ناك ملعلاو نيدلا نيب

 نيب لصفتال ةيوسلا ةرطفلا نكلو .. نوكتام ردقب ءاقمح ةسيذكلا نكتلف

 ةمز الو ١ ىرشبلا نايكلل ةمزال ةيوس ةيرطف ةعزن امهنم الك نأل . ملعلاو نيدلا
 . ضرألا ف اهلجأ نم ناسنإلا دجو ىتلا ةفالخلا ةمهمل

 .. هعبطب ةفرعملا ف بغار « هعبطب دباع ناسنإلا

 نيب الو « ةفرعملا ةعزنو ةدابحلا ةعزن نيب ةيوسلا ةرطفلا ف ضراعتالو

 . ساوحلا هكردت امب ناميإلاو بيغلاب ناميإلا
 : هدبعيل ناسنإلا هللا قلخ دقلو
 « ١ »« نودبعيلالإ سنإلاو نجلا تقلخامو »

 : ضرألا ةرامع ةدابعلا نيب نم لعجو
 « ۲ ٠» اهیف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه »

 « ۲ »« هقزر نم اولکو اهبکانم ف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وه »

 ةروص ف ىرظنلا ملعلا ضرألا ةرامع ىلع ةنيعملا تاودألا نم لعجو

 تاوامسلا تاقاط ربخست ةروص ىف ىقيبطتلا ملعلاو « نوكلا نع « تامولعم »

 . ناسنإلل ضرألاو
 ١ ملقلاب ملع ٠ ملعي ملام ناسنإلا ملع «» ٤ «

 ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو

 » ١ « تايراذلا ةروس ] ٠١ [ » ١ ٠ كلا ةروس ] ٠١ [

 » ۲ ١» دوه ةروس ] ١١ [ » ٤ قلعلا ةروس ء ] ٤ ~ ١ [
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 هانلصف ءىش لكو باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل

 ١ هنم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو ١» ۲ «

 ف ىوتسي « ناسنإلا نم ةبولطملا ةدابعلا نم اءزج هتاذ ملعلا نوكي انه نمو
 جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرامع نإف « نيدلا رومأب ملعلاو ايندلا رومأب ملعلا كلذ
 . ةداناةرامعلا لجأ نم ىويندلا ملعلا .. كاذو ملعلا اذه ىلإ جاتحت ىنابرلا
 ىه كلتو ؛ ىنابرلا جهنملا ىلع ةميقتسم ةيداملا ةرامعلا هذه لعجل ىنيدلا ملعلاو
 . ناسنإلا نم ةبولطملا ةدشارلا ةفالخلا

 ضراعت ةيوسلا ةرطفلا ىف الو حيحصلا نيدلا ف دجويال كلذ لجأ نم
 ةفرعملا ةعزنو ةدابعلا ةعزن لمعت امنإ ! ملعلاو نيدلا نيب ةموصخ الو عزانتالو
 ' .. عازنالو مداصتالو جرح الو قلق نود ةيوسلا سفنلا ف لماك قسانت ف

 لظ ف ىمالسإلا ملاعلا ف تماق ىتلا ةلئاهلا ةيملعلا ةكرحلا تماق كلذكو
 مل نيملسملا نأ خيراتلا نم مولعملا نمف ! ةديقعلا نم عفادب لب ٠ ةدبقعلا

 ! مالسإلا ف اولخد نأ دعب الإ ملع ةمأ اوحبصي

 برغلاو قرشلا نم ايروأ لوح امئاق ىمالسإلا جذومنلا ناك دقلو
 اهءاتبأ تلسرأ نيح الإ ىقيقحلا ملعلا فرعت مل ابروأ نإ لب .. بونجلاو
 ةيلقصو ىقيرفإلا لامشلاو سلدنألا ف نيملسملا سرادم ف نوملعتي
 . ءاملعلاو ملعلا ةاداعمب اهتقامح تبكترا دق ةسينكلا تناك نئلف  ةيمالسإلا
 اجذومن اوأر دقو « هلك نيدلا ذبت ال دسافلا ةسينكلا نيد ذبن وه لحلا ناك دقلف
 ىه تحبصأ دق « ةدياكملا » تناك نئلو .. ىمالسإلا ملاعلا ف هنم ارمثمو احلفم
 ىضتقملا ناك دقلف . ةهج نم ءاملعلاو ةهج نم ةسيتكلا نيب ةلدابتملا ةلمعلا
 همساب ءاملعلا بذعت ىذلا فئازلا اههلإ ةسينكلل ءاملعلا دري نأ وه كلذل ميلسلا
 ذا ذفألا ءاملعلا كئلوأ دنع ادوبعم هودجو ىذلا قحلا هللا ىلإ اورفيو ؛ مهدراطتو
 ةدابعلا اودجو ىذلاو « مهيديا ىلع ملعلا اوملعتو مهيلع اوذملتت نيذلا
 الب ىملعلا ثحبلا ةيرح مهل حيتتو . ذاذفألا ءالؤه لثم جرخت هل ةحيجصلا
 . دويق

 ١٠ ءارسإلا ةروس ] ٠١ [
 ١  . ۲ةيتاجلا ةروس ] ١١ [



 اهبكترا ةديدج ةقامح ناك ةسينكلا اهتبكترا ىتلا ةقامحلل لعفلا در نكلو
 ! « ءاملعلا »

 نم هنأ معزتو ةسينكلا هلوقت فرح لك ىف اوككشتي نأ ف نيروذعم اوناك دقل
 مهسفنال اوبرجيو « رفصلا ةطقن نم هلك ملعلا اوأدبي نأ فو « هللا دنع
 ىديا ىلع هوملعت ىذلا حيحصلا ىملعلا جهنملا وه لاح ىأ ىلع اذهف .. اوتبثيل

 ةيؤر ىلإ ملعلا قئاقح مهب لصت نيح نيروذعم ريغ مهنكلو . نيملسملا مهتذتاسأ

 ىف مهافتكا نوزهي وأ « ربك ف مهسوؤر نووليف « قلاخلل ةزجعملا ةردقلا

 ! ةعيبطلا هنكلو « هللا سيل هنإ نولوقيو ! « ىملع ريغ » راتهتسا
 ةيقيقحلا ةيناسنإلا الو ةيملحلا ةنامألا ال .. ءىش اهرربيال ىتلا ةقامحلا انه

 ! ناسنإلل

 .. دودحلا دعبأ ىلإ اهيف تجل مث ةقامحلا هذه نم تادب ابروأ نكلو

 ارربمو ‹ ةيملعلا حورلل اداسقإ ربتعي ىملعلا ثحبلا ىف هللا مسا ركذ درجم
 ىذلا هتاذ ملعلا سايقمب ةحيحص اهلك تناك ولو اهلك ةيملعلا جئاتنلا حرطل

 ! هللا نود نم اهلإ هولعج

 لليفك نوكلا قلاخو قلخحلا قلاخ وه هنأو « هللا دوجوب داقتعالا درجم لب

 هؤارآ تناك ولو مهئارآب ذخؤيو مهب دتعي نيذلا ءاملعلا ةرئاد نم ملاعلا جارخإب

 ف كشلاو بايترالاب ملاعلا كلذ طيحي هنإ لب ١ ىملعلا ثحبلا سايقمب ةحيحص

 نأ دبال نيذلا ! « نييقيقحلا » ءاملعلا نم ةيارزلا عضوم هلعجيو . لوقيام لك
 ! ميلستلا عضوم مهؤارآ نوكتل نيدحلم اونوكي

 !؟ ةقامحلا هذه هيلإ ىدؤت هتاذ ملعلاب ةيارز ىآ

 ةيلهاجلا كلت ف ٠ ءاملعلا » ىلع رطيست ىتلا كلت « ةيملع ريغ » حور ىأ لب

 !؟ ملعلا مساب موقت ىتلا
 ناك اذإ .ةيملعلا ةنامألاو « ةيملعلا حورلا » نادقف امو « نذإ بصعتلا ام

 ؟ ةيملع احورو ةنامأو املع اذه
 ةساكتنالا كلت نم ربكا « ناسنإلا » ملاعو « ميقلا » ملاع ف ةساكتنا ىأو

 !؟ ءاوهألا درجمب « قئاقحلا «» ضفرت ىتلا ةعينشلا

 « ايملعو » احيحص هتاذ ءىشلا نوكي فيك - لبق نم انلق امك - فيكو

 اذه نوكيو !؟ هللا ىلإ بسن اذإ ىملع ريغو حيحص ريغو ةعيبطلا ىلإ بسن اإ
 !؟ ءاملعلاو ملعلا لاجم ف لوخدلل هريغ لبقيال ىذلا طرشلا وه
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 نيتعزت نيب - ةدحاولا سفنلا ف - لصفت نآ ةيلهاجلا هذهل ىتاتي فيكو

 اوكرتاف هللا متدرأ اذإ : سانلل لوقتف « ملعلا ةعزنو ةدابعلا ةعزن : نيتيرطف
 ؟ « ةيملعاحور »و « املع »اذه ىمستو هللا اوكرتاف ملعلا متدرا اذإو ملعلا

 !؟ ءاملعلا اهبراح اهلجأ نم ىتلا ةسينكلا ةقامحو ةقامحلا هذه نيب قرفلا امو

 متدرأ اذإ . تلاق !؟ رخآلا بناجلا نم نكلو ةلوقلا سفن ةسينكلا لقت ملا

 ! هللا ىلع نوجراخ متنأف ملعلا اذه متدرأ اذإو ٠ ملعلا اذه اوكرتاف هللا

 ىلعتسن نأ انل قحي لهو ؟ نيدشار نوكن له ةقامحب ةقامح لدبتسن نيحو
 '؟ نيرخآلا ةقامح ىلع انتقامحب

 اهيتعزن نيب ةيرشبلا قيزمت دح دنع فقتال ةليدبلا ةقامحلا نأ ىلع
 ىسفنلا قلقلاو بارطضالل ةريثكلا بابسألا نم اببس لكشي امم  نيتيرطفلا
 ف دصق نع ملعلا مدختسي امنإ . ةرصاعملا ةيلهاجلا هيناعت ىذلا ىبصعلاو

 .. قالخألا داسفإو ةديقحلا داسفإ

 مهنأ اهباحصأ ملعيو - ةبذاك « ةيملع ثاحبأ » جرخت نيحلاو نيحلا نيبف

 رفستو ! لمعملا ف ةيحلا ةيلخلا « قلخ ١ دق ناسنإلا نأ معزت - نوبذاك

 نم لمعملا ف ةيح ةيلخ بيكرت اوداعأ مهنا ىصقتلاو راسفتسالا دعب ةقيقحلا

 !! ةبحلا ايالخلا نم ةعومجم نم تذخأ ةيح ءازجأ

 قلخ دق ناسنإلا اذ وهاه سانلل لاقي نأ هب داري « ىملعلا » لج دلا اذه نكلو

 ف داحلإلا رشنل فئازلا ملعلا مدختسي ىأ ! قلاخلل ةرورض كانه دعت ملف

 ىملع ثحب ىأ ضفرت ىتلا ةنيصرلا « ةيملعلا » تالجملا هلبقتتو . ضرألا

 ! هللا مسا هيف رکذپ

 ركذ اذإو ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا بولق تزأمشا هدحو هللا ركذ اذإو ١

 « «١» ١ نورشبتسي مه اذإ هنود نم نيذلا

 : نيدحلملا هجو ف امئاق ىنابرلا ىدحتلا لظيسو
 « ۲ »۰ نوقلاخلا مه مأ ءىش رغ نم اوقلخ مآ

 داسفإل ملعلا رامث مدختست داحلإلا رشنل فئازلا ملعلا مدختسي امكو

 ءأبطألا لوقي ىتلا لمحلا عنم بوبح كلذ ىلع ةلثمألا حضوأو . قالخألا

 بيست دق اهنإو ‹ امامت ةنومأم تسيل اهنإ - مهام ليلقو - « ءانمألا »

 ٠ ١ ١ ]رمرلا ةروس ٤١ [

 ١ » روطلا ةروس ] ۴١ [
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 بوبحلا هذه .. بيبطلا فارشإب الإ مدختست الأ ىغبني اهنإو « ةريطخ أرارضأ

 ةاتف ىأل عابيو « ةفلكتلا رعس ىواسي داكي ضفخم رعسب تايلديصلا ف عابت

 ةرابج ةادأ - ىفخيالامك - اهنأل .. ةيبط ةركذت نود - هرركتو - هبلطت
 اهتالاصتا جئاتن نمأت نأ عيطتست ىتلا ةاتفلا نأل « ضرألا ف ةشحافلا رشنل
 هذه نم بعاتملا ثودح ىشخت ىتلا نم اقالزنا رسيا ةعورشملا ريغ ةيسنجلا

 . تالاصتالا

 عارتخا دصقب « ةيملع » ثاحبأ ف ةريثك دوهج فرص نع الضف كلذو

 ضعب ىلع رشبلا ضعب راصتنا ناك دقف « ىقيقح بجوم ريغب ةعشبلا تارمدملا
 .١١١ ريمدتلا تاودأ ىف ةعاشبلا كلت لك ريغب انكمم

 ادبملا كلذ نم ىأ .. ملعلا « ةيناملغ » نم اشن دق هلك قيمعلا رشلا اذهو

 . ةايحلا نع نيدلا لصف ادبم : ريرشلا ثولملا

 : قالخالا ق ) 0 (

 .. قالخألا ترثأت ام ردقب ةيناملعلاب رثأت لاجم كانه نكي ملامبر
 فج وأ عبنملا اذه ففج اذإف . قالخألل ىعيبطلا عبنملا وه نيدلا نا كلذ

 ىلإ ىهتني قالخألا ف ىجيردت رايهنا امتح هعبتي نا دب الف بابسالا نم ببسب
 . « قالخأاللا »

 ةين نسحو صالخإب امبر - دقتعت اهدهع لوأ ىف « ةضهنلا » تناك دقلو

 نم وأ ةعيبطلا نم .. نيدلا ريغ رخآ اعبنم قالخألل دجت نأ اهناكمإ ف نأ -
 ؛داسفلا ةلحرم لوا ىف اوتاك مهنأ عقاولاو .. رخآ ناكم ىأ نم وأ ةيرشبلا سفنلا

 هنأ وأ « قالخأ الب شيعت نأ نكمي ةيرشبلا نأ نوروصتيال مهسفنأ مه اوناكف

 وه مهل ةبسنلاب لكشملا ناكف . قالخألا نم ةيراع نوكت اهيلع تقو ىتأيس

 اهنم نومّجاهُث ةرغث كلت ذختتال ىتح«نيدلا ريغ قالخألل عبنم نع ثحبلا ةلواحم

 - ليدبلا عبنملا نكلو .. ليلق ريغ ذئموي مهو قالخألا ىلع ةريغلا ىوذ لبق نم

 ف ناسنإلا اهيلإ جاتحي ىتلا ميقلا تابنإ نع هزجع تبثأ دق - وه. ناك ايآ

 عقاو ىلإ مهناهذأا ىدعتتالو ةفسالفلا لاب ف رطخت ىتلا تاروصتلا لكك « هتايح
 ! ةايحلا

 نع رثكأ تدعب دق تناك اهنأل « ةقباسلا نم ةيناملع رثكأ لايجأ تءاج مث

 تيرست ىذلا . ىسورلا ىوونلا لع فلا راجا ثداح باتكلا سم ةيئاثلا ةعطلاو ىلوألا ةعطلا رودص ىي اف ثدح ١ ١ ١

 ! برحال ٠ لس: تلح ىف مهو .ابروأ ىف رشبلا س نييالم اهرطحل ضرعتو . ةرمدملا تاعاعشإلا هم
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 اقح ةيرورض ىه له : هتاذ ميقلا ادبم شقانت تادبف ٠ ميقلل ىقيقحلا عبنما
 ءاضفلا ىف ةقلعم ةيلايخ لثم درجم مأ ةيعقاو قئاقح ىه لهو ؟ ةيرشبلا ةايحلل
 معقاولا عم لماعتنو « نييعقاو » نوكنال اذاملف نذإو ؟ قيبطتلل ةلباق ريغ

 !؟ میق ریغبو لثمریغب یا ؟ وهامک یرشبلا
 انملس اذإ افنإف .. قلزنملا ىلع رادحتالا نم ةديدج ةجوم ةيادب هذه تناكو

 امق « هنم لضفأ دجوي نأ نكميال ىذلا عقاولا وه هنا ىلع مويلا دوجوملا عقاولاب
 نم اتعنمي ىذلا ام مث « ةديدج ةوه ىلإ ادغ ردحني نأ مقاولا اذه عنمي ىذلا
 !؟ ةيعقاولا ةجحب طوبهلا ف هتاراجم

 اهيلإ سيق ىتلا ةليصألا ميقلا دوجو وه « دحاو ءىش اذه نم عنمي ىذلا نإ
 اندجو اذإف .. نوعفترم مآ نحن نوطباهأ اهئوض ىلع فرعنل  اناوتسمو انلاعفا
 امف نازيملا بايغ ىف اما .. ديدج نم دعصنو انطوبه فقون نا انلواح انطبه اننا

 عقاولا ربتعت تمادام « ءىش ىآ هيلإ ساقي ارايعم تسيل ةيعقاولا نإ ؟ رايعملا
 ىلعا ىلإ مهدشي ىذلا دوعصلا طيخ نم مهيديا تتلفا اذإ سانلاو ! سايقملا وه

 ىلع اطوبه مهعقاو دادزيف ضرألا بذاوجو تاوهشلا ةلقث مهب طبهت نا دبالف
 طوبه مم طيهي هتاذ رايعملا لظيسف « عقاولا وه اترايعم مادامو .. ماودلا
 طوبا مباتن - ةيعقاولا ةجحب - نحن لظنو ! ناسنإلا

 - ةيلاثم اهامس ىتلا ميقلا ذبنف « ايعقاو » رشع عساتلا نرقلا ناك دقل

 .. ةايحلا ةعيبط هقيطتال ايلقع افرت اهربتعاو - ةيعقاو ريغ ىنعمب
 . اهلك دويقلا نم تلفتلا نرق ! نيرشعلا نرقلا ىه كلذ ةجيتن تناكو

 ! ناويحلا اهنع ففعتسي ىتلا ةأمحلا ىلإ طوبهلاو

 ىهو « ةرصاعملا ةيلهاجلا هيف تلداج نإو خيراتلا نم فورعم رمأ كلذو

 لايجأ نم ليج ىأ نإ ! تايهيدبلا ركنتو قحلا ىف لداجت ةيلهاج لوأ تسيل
 دادزا امتإ « اهركنا موي ناك ثيح فقي مل ةيناسنإلا ميقلا ركنا ةيرشبلا
 ! رامدلا هکردا یتح .. اطوبه

 .. طوبهلا ىدم ملعنل هلوأ نم قالخألا عم ةيناملعلا طخ ضرعتسنلو

 مث موي تاذ ابروأ هب نمؤت تناك ىذلا . قالخألل ىقيقحلا موهفملاب أ دبنلو
 . ناطيشلا عم ريست ىهو ةوطخ ةوطخ هنع ىلختت تلظ

 . ناسنإلا لامعأ لك لمشي .. لماش « قاثيم » قالخألا نإ

 . قاثيملا نوضقنيالو هللا دهجب نوفوي نيذلا ء بابلألا ولوأ ركذتي امنإ »
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 ءوس نوفاخيو مهبر نوشخيو لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو
 امم اوقفنأو ةالصلا اوماقأو مهبر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو . باسحلا

 « ١ »« رادلا ىبقع مهل كئلوأ ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر

 : قيثاوملا عيمج هتحت جردنتو هنم عرفتت « هللا عم قاثيم الصأ وه قاثيملاو
 نا سانلا نيب متمكح اذإو ء اهلها ىلإ تانامألا اودؤت نا مكرمأي هللا نإ »

 « ۲ »« لدعلاب اومکحت

 تانامألا عيمج اهدعب ىتأت مث « هللا ىلإ ةادؤملا ةنامألا ىه تانامألا لوأو

 .. لدعلاب سانلا نيب مكحلا اهنم ةيآلا قايس زربا ىتلا
 عامتجاللو « قالخأ داصتقاللو « قألخأ ةسايسلل نوكي ساسألا اذه ىلعو

 ءىش كانه نوكي الو .. قالخأ قالطإلا ىلع ءىش لكلو « قالخأ ملعللو ٠ قالخا

 .. قالخا الب ناسنإلا ةايح ف دحاو

 هاونو رماوأ ةروص ىف .. جراخلا نم ضرفلا وه سيل قالخألا أاشنمو

 ددحي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا امنإ « هريغ دنع نم وا هتلا دنع نم رجاوزو

 خلا .. رش وهامو ريخ وهامو ‹ حیبق وهامو نسح وهامو « مارح وهامو لالح وهام

 نم هلك كلذ نودمتسيف نينمؤملا ريغ امأو « هللا لزنا امب امازتلا نونمؤملا هعبتيف
 ءالؤه دنع « قالخألا » اسشنم وه اذه نوكيال نيلاحلا فو . هللا ريغ دنع
 . قالخألا طبضت ىتلا « ريياعملا » أشنم وه طقف نوكي امنإ .. ءالؤهو

 لوصفلا ف عضوم نم رثكا ف لبق نم انلق امك - قالخألا ًاشنت امنإ
 ىلع ةردقلا هل نأو « نيقيرط هل نا نم « هتاذ ناسنإلا ةعيبط نم - ةقباسلا

 : نيقيرطلا نيب رايتخالاو زييمتلا
 دقو . اهاكز نم حلفا دق . اهاوقتو اهروجف اهمهلأف « اهاوسامو سفنو »

 ۰ ۳ ہ۲« اهاسد نم باخ

 امنإو .. هتعيبط مكحب ناسنإلا لامعأب ةقصال ةيقلخلا ةميقلاف مث نمو

 دنع نم تناك ناف . رشبلا مه ما هللا وه له ٠ اهعضاو فالتخاب ميقلا فلتخت

 هب ميلعلا ناسنإلا قلاخ دنع نم اهنأل « ةحلاصلا ةيقيقحلا ميقلا ىه هذهف هللا

 : هحلصیامو هل حلصی امہو
 ١ ؟ ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الا «» ٤ «

 ١ ١ ٠ سمشلا ةروس + [ ۲۲ - ۱۹ ] دعرلا ةروس ] ۷ - ٠١ [
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 ىصقأ نم فالتخالل ةضرعو ءاوهألل ةضرع ىهف رشبلا دنع نم تناك نإو

 ف ىوتسي ٠ ليلدلا وه اهتيلهاج ىف ةيرشبلا خيراتو . راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا
 ! ساتلا ةماع نم وا ةفسالفلا نم نويلهاجلا نوكي نا كلذ

 نيدلا اهيف رطيس ىتلا ةرتفلا ف ةيحيسملا ابروأل احضاو هلك اذه ناك دقلو
 دقف .. تافارحنا نم ىسنكلا نيدلا كلذ ف امع رظنلا فرصب « سانلا بولق ىلع
 قئاقحلا ضعب دوجو عنمي مل هيف فيرحتلاو فارحنالا دوجو نإ انلق نأ قبس
 هب اورکذ امم یقبو « هب اورکذامم اظح اوسنف » : مهنع هللا لوقي امك مهنأل
 . ءايشألا هذه ضعب نم ةيقلخلا ميقلا تناكو .. ءايشأ ضعب

 نع نيدلا تصقأف ةيبروألا ةايحلا ىلع اثيشف ائيش ةيناملعلا تفحز مث
 . قالخألا تيصقا نيدلا ءاصقإ عمو .. ةايحلا نم ىه تنكمتام ردقب ةايحلا
 . نيدلا نم ةدمتسم الصأ اهنأل

 نإ : ىلليفايكم لاق ذنم ةسايسلا لاجم وه هنع قالخألا تحيزأ لاجم لواو

 لاجم نم قالخألا طاقسإ ةرابعلا حيرصب اهانعمو .. ةليسولا رربت ةياغلا
 ] ! قالخأ الب ةسايسلا ةسراممو « ةسايسلا

 ليلحتب ةيعانصلا ةروثلا ذنم ىداصتقالا لاجملا نم قالخألا تحيز مث

 هفاوتب سانلا لغشو ريجألا رجا ةقرسو بذكلاو عادخلاو شغلا ليلحتو « ابرلا

 داجيإ لجأ نم رامعتسالاو بورحلا نش ليلحتو ‹ حبرلا لجا نم ءايشألا

 ةفيرش ريغ ليح نم ةيلامسارلا هب تماقام رخآ ىلإ .. عئاضبلا فيرصتل قاوسا
 ` . ةيرشبلا باسح ىلع لاملا نم ةدازتسالل

 ةقيقحلا نع ثحبلا ملعلا فده دعي ملف « ملعلا لاجم نم قالخألا تحيزا مث

 ىتلا تاوهشلاو ءاوهألاو حلاصملا هبحاصت تراص امنإ - كل - ةدرجملا
 ليدب عضو عم ىملعلا ثحبلا نم ادمع هللا مسا داعبإ ف اهنم ج ذامن اتفلسأ

 ةكرعم ىف انيعم افده مدخت اهنأل نكلو ةقيقح هذه نأل ال « ةعيبطلا وه فيزم
 . داحلإلا رشن دصقب ةبذاك ثاحبأ رشن نمو ! ةسينكلا نيبو ءاملعلا نيب ةنيعم
 نأ اليحتسم ناك امم كلذ ريغو .. قالخألا داسفإل ملعلا رامث مادختسا نمو

 تايقالخأب مهمازتلا مث نمو«سانلا رعاشم ىلع نيدلا ةرطيس لظ ف ثدحي
 لك نع نيدلا ءاصقإب رخافت ىتلا ةيناملعلا لظ ف ةلوهسب ثدحي هنكلو .. نيدلا
 ! ةايحلا تالاجم

 ةنامأب مزتلم هنأ ركفملا سحي دعي ملف . ركفلا لاجم نم قالخألا تحيزا مث
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 نم اعيمج مالعإلا لئاسو تلفحف .. هللا ىلإ ةادؤملا ةنامألا اهلصأ ف ىه ةنيعم

 لكب« ةعاذإلاو امنيسلاو حرسملاو ةفيحصلاب ارورم « نويزفلتلا ىلإ باتكلا لوأ

 . قالخألا داسفإو ةديقعلا داسفإو شقلاو عادخلاو بذكلاو ليلضتلا فونص

 تالاجم قدأ ىهو - ةصاخ ةفصب ةيسنجلا تاقالعلا لاجم نم تحيزأ مث

 الو دویق الب .. یثنألاو رکذلا نیب یرجیام امهنیب یرجی یٹنأو رکذ ةلاسم

 ‹ ةيرشبلا اهيف تدرت ىتلا ةسندلا ةأامحلا تناكو .. ديعصتالو طبض الو قالخا

 .. قيفيالو ىوتريالو عبشيال ىذلا نونجملا ىسنجلا راعسلا ناكو
 دوسجو أهل سيل هنإ ليق نيح اهنومضم نم اهتاذ قالخألا تغرفا اريخأو

 عنص نم اهنإ وأ ٠ ةيداصتقالاو ةيداملا عاضوألل ساكعنا ىه امنإ « ىتاذ

 ! لاح ىلع تبثتالو ماودلا.ىلع ريغتت اهنإو ىعمجلا لقعلا
 ! قالخألا طوقسب « ناسنإلا « طقسو

 : نفلا ق ( ) ٦

 ةمدخل هجوم هنآ ىنعمب اينيد انف ةيسنكلا ةيلهاجلا ةرتف ف ابروأ ف نفلا ناك

 اهجوم هلك ناك ذإ « فارحنا نم ةيسنكلا ةديقعلا فام لك لمحي ناكو « نيدلا

 ديجمت وأ « ميرم نبا ىسيع حيسملا وهو ةيسنكلا هتهلأ ىذلا « برلا » ديجمتل

 ةعومجمو لوتبلا ميرم عم « سدقلا حورو نبالاو بألا : ةماع ةثالثلا ميناقألا

 ةماقإ ىنعمب ) ريوصتلا وأ مسرلا وأ رثنلا وا رعشلاب ءاوس .. نيسيدقلا نم

 . ( ليثامتلا

 نفلاب ةصاخ ةظحالم « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج » باتك ف تظحال دقو

 نقلا نآ ىه كلت ء سردي نا دارأ نمل ةساردلل ةضورعم اهنإ تلقو « ىبروألا

 ف دوبعملا ناك نيحف .. دوبعملاب الوغشم ناك ةيخيراتلا هراودأ عيمج ف ىبروألا

 كلت ىلإ ىقيرغإلا نفلا هجوت ةفلتخملا ةهلآلا نم ةعومجم ةيقيرغإلا ةيلهاجلا

 ىلإ ابروأ تلقتنا نيحو . ليثامتلا وأ تايحرسملا وأ ربطاسألا ف ءاوس ةهلآلا

 ةسيذكلا هلإب ابروأ ترفك نيحو ‹ ةسينكلا هتروص امك هلإلاب نفلا ىنع ةيحيسملا

 . ةيسنامورلا ةرتفلا ف ةصاخو ديدجلا دوبعملا ىلإ نفلا هجتا ةعيبطلا تهلاو

 عيمج ف ناسنإلا ةسارد ىلإ هلك نفلا هجتا « ناسنإلا » وه دوبعملا راص نيحو

 . هعاضوأ
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 ىبروألا نفلا ف كلذك ىضوفلا تلثمتوءىضوف تادوبعملا تراص مويلاو

 ' ثيدحلا

 ْىغبني امنإ باتكلا اذه ف ىليصفتلا اهلاجم سيل لاح ىآ ىلع ةينف ةطقن هذهو

 . ةصصختم ةيدقن ةسارد سردت نأ

 نفلا نيب ةقالعلا نيبأل « ىمالسإلا نفلا جهنم » وه الماك اباتك تفلأ ىنإ مث

 فيكو ٠ نيدلاب مزتللا نفلا تالاجم نوكت فيكو . حيحصلا نيدلاو حيحصلا

 ظعاوم ىلإ هلوحي الو« ضعبلا مهفي امك هتالاجم قيضيال نيدلاب نفلا طابترا نا

 هنكلو  اهقمعيو ةقيقحلا ف هتالاجم عسويامنإ ١ رخآلا ضعبلا مهفي امك ةينيد

 . ساجرألا نم اهرهطيو طقف اهفظنبي

 . تاعوضوملا هذه ف ثيدحلا ةداعإ لاجم انه سيلو

 .. ىبروألا نفلا ف ةيناملعلا راثأ نع طقف ثدحتن انه نحن امنإ

 ةرتفلا ىف ةعيبطلا ةدابع وه - ىخيراتلا لسلستلا ف - اهراثآ لواف

 . ةيسنئامورلا

 اهعم لعافتلاو ةعيبطلا ةاجانم ف - لبق نم انلق امك - بيع ةمث سيلو
 نوكلا قلخ هللا نأ كلذ . ةيوسلا سفنلا ف ىعيبط رمأ هلك كلذف « اهب ةوافحلاو

 نآرقلاو . هب لعفنتو لامجلا طقتلت ةساح ةيرشبلا سفنلا ف لعج مث اليمج

 ف ال هب ساسحإلاو نوكلا ىف لامجلا ةيؤرل احيرص اهيجوت سحلا هجوي

 ةنظم ىه ىتلا . كلذك ماعنألا ىف لب« بسحف نايدولاو لابجلاو راهزألاو دورولا
 . اهدحو ةدئافلا

 نيح لامج اهيف مكلو « نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو »

 « ۱ »۰ نوحرست نیحو نوحیرت

 هنم انجرخأف ءىش لك تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنا ىذلا وهو »

 نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو  ابكارتم ابح هنم حرخن ارضخ

 هعنيو رمثأ اذإ.هرمث ىلإ اورظنا . هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو بانعأ

 « ۲ ,« نونمؤي موقل تايآل كلذ ف نإ

 قا دح هب انتبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزناو ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مأ »

 ١ لحنلا ةروس, ] * - 1 [

 ]ماعنأإلا ةروس ١̂ [
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 موق مه لب ؛ هللا عم هلإا ؟ اهرجش اوتبنت نأ مكل ناك ام ةجهب تا:

 « ١ »۰ نولدعي
 ةيوسلا سفنلا ف ثدحت هب لاعفنالاو هعم لعافتلاو لامجلا اذه ةيؤر نكلو

 . ناسنإلل هرخسمو ليمجلا نوكلا اذه قلاخ وه هنأل ةدابعلاب هللا ىلإ اهجوت

 . لامجلا اذهب عتمتسيل ناسنإلا بيكرت ىف ةيلامجلا ةساحلا هذه قلاخر

 ىف تبهذ دقف نيدلا نم خلسنملا ىبروألا سحلا ىف ةيناملعلا ةسكنلا اما

 ةعيبطلا دبعت ةلماك ةينثو ىلامجلا سحلا اذه نم تلعجف « فلاخم رخآ قيرط

 رعش ف ارركم ادورو تاذلاب ةينثولا ةملك تدرو دقو . هللا ةدابع نم الدب

 ! دوصقم رمأ وه امنأك نييسنامورلا

 ىلإ قالزنالا ىبروألا سحلل ترسي ىتلا ىه ةقيقحلا ف ةيسنامورلا نإ لب

 هذه ترس ىتح ؛ هللا نم الدب اهلإ ةعيبطلا تلعج ىتلا ةفوشكملا ةطلاغملا كلت

 اوراص لب .. ةعقاو ةقيقح اهنأك اهعم اولماعتف مهسفنأ « ءاملعلا » ىلإ ةطلاغملا

 ةقيقحلا نوضفريو ٠ ملعلا ىه اهنإ ىلع - اهدحو - اهنولبقي ةياهنلا ف

 ! ىملعلا ثحبلا حورل اداسفإ اهنوربتعيو « قلاخلا وه هللا نوك ىهو ةيلصألا

 . اهل لعف در ةيعقاولا اهلحم تلحو تقولا نم ةرتف دعب ةيسنامورلا توذ مث

 درتو سانلا درتل ةيعقاولا تءاجف برغملا لايخلا ف ةقرغم ةيسنامورلا تناك ذإ

 .. مقاولا ىلإ نفلا

 !؟ سانلا هيلإ دتراو نفلا هيلإ دترا ىذلا وه عقاو ىا نكلو

 نم .. ميقلا نم .. نيدلا نم خلسنملا .. طباهلا .. ربغصلا عقاولا هنإ

 ! قالخألا

 سانلا ناك عقاولا ىلإ اهدعب تدتراو ةيسنامورلا اهتقرغتسا ىتلا ةرتفلا ىفف

 تءاجف « اوطبهف نيدلا نم ةخلسنملا ةيناملعلا طخ ىلع تاوطخ اوراس دق

 ! ىرشبلا عقاولا وه اذه لوقت مث .. مه ثيح مهعقاو دصرتل ةيعقاولا

 . هيف كشال قح اذهف ذئتقو سانلا هيلع ناك ىذلا عقاولا وه اذه نوك امأف

 تارتف هبذكت . خيراتلا هبذكي رمأف هقالطإ ىلع ىرشبلا عقاولا وه اذه نا اماو

 عقاولا اذه ف - ودبت ممق ىلإ اهيف سانلا عفترا ىتلا « ةيرشبلا ةايح ف ىدهلا

 ىخبنيو ٠ لعفلاب سانلا هشاع اعقاو تناك اهنكلو ١ تالابخ اهنأك - فرحنملا

 بيرق ىلإ اودوعي وأ قماسلا ىوتسملا كلذ ىلإ اودوعي نأ ماودلا ىلع اولواحي نأ

 ٠١١ لمنلا ةروس ] ١١ [
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 نأ الو سانلا طوبه ىلع ىرادي نأ ىعقاولا نفلا نم بولطملا سيلو . هنم
 روزملا نفلاف ' الك ! ايلعلا لثملا ءاضرإ لجأ نم ةيعقاو ريغ ةروص ىف مهروصي
 ‹ معن مقاو هنأ ىلع عقاولا ريوصت نيب اقرف كانه نكلو. شيعي نأ عميطتسيال

 هنآ ىلع هریوصت نيبو « هيلع نوکی نأ یغېنی ناک یذلا لصألا نع فرحنم هتکلو
 ! هليدعت انينعي ال وأ هليدعت ىغبنيال وأ هليدعت نكميال ىذلا ىناسنإلا عقاولا وه

 ءراكنإلا حورب فرحنملا عقاولا روصي امهدحأ نكلو . عقاولل ريوصت امهالک

 ةيمتحلا ةجيتنلا نوكتف دوجولا ةيعرش هيطعي رخآلاو « هنع عافترالا ىلإ وع ديو
 ! طوبهلا نم اديزم - امئاد -

 ٠ ميركلا نآرقلا ف فسوي ةروس وه ةفداهلا ةيعقاولا ج ذومن
 : لاق . كل تيه تلاقو باوبألا تقلغو هسفن نع اهتيب ف وه ىتلا هتدوارو »

 الول اهب مهو هب تمه دقلو . نوملاظلا حلقيال هنإ ىاوثم نسحأ ىبر هنإ هللا اعم

 اندابع نم هنإ . ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك . هبر ناهرب ىآر نأ

 . « ١» ١ نيصلخلا

 ةدحاو لك تتآو اًئكتم نهل تدتعأو نهيلإ تلسرأا نهركمب تعمس املف »

 نلقو . نهيديا نعطقو هنربكا هنيار املف « نهيلع جرخا تلاقو « انیكس نهنم
 . هيف ىننتمل ىذلا نكلذف تلاق . ميرك كلم الإ اذه نإ ارشب اذهام هللا شاح

 نم انوكيلو ننجسيل هرمآام لعفي مل نئلو«مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو
 » »Y n نيرغاصلا

 ةبوتلاو ةبوألا ىه ةريخألا ةطقللا امنإ .. ةريخألا ةطقللا تسيل هذه نكلو
 : عافترالاو عفرتلاو

 نم هيلع انملعام هتل شاح نلق ؟ هسفن نع فسوی نتدوار ذإ نکبطخام لاق »
 نمل هنإو هسفن نع هتدوار انأ ! قحلا صحصح نآلا زيزعلا ةأرما تلاق . ءوس

 . نينئاخلا ديك ىدهيال هللا نأو بيغلاب هنخا مل ىنأ ملعيل كلذ . نيقداصلا
 روفغ ىبر نإ « ىبر محرام الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ! ىسفن ئربآامو
 « ۳ »۰ میحر

 وعدي عقاولا ف وهو ةيعقاولا ىعدي ىذلا بدألا وه ةطباهلا ةيعقاولا جذومنو

 ١ ١ « فسوی ةروس ] ۲۲ ¬ ٣٤ [

 +  ۰ ۲فسوپ ةروس ] ۲۱ = ۲۲ [

  » ۲ ۰فسوپ ةروس ] ٩١ - ٥۳ [



 تاظحللا طاقتلا ىلع رصي اذاملف ةيعقاولا ءاعدا ف اقداص هبهو ! طوبهلا ىلإ
 همساب طوبهلا ىمسيال اذامل مث !؟ عافترالا تاظحل بنجتيو اهدحو ةطباهلا

 !؟ طوبهلا وهو ىقيقحلا
 عباط ىلم تظفاح اهنكلو .. ةريخألا ةرتفلا ف ةينفلا تاهاجتالا ترثعبت .. مث

 ! طوبهلأا وه .. دحاو

 .. فوشكملا سنجلا بدأ ىلإ .. لوقعماللا ىلإ ةيدوجولا ىلإ ةيلايرسلا نم
 نإ هيف لاقو ديورف هأشنا ىذلا ىسفنلا ليلحتلا تعبتت دقف ةيلايرسلا اما

 مقاولا مم لماعتت ىتلا ةيعاولا سفنلا ف تسيل ةيناسنإلا سفنلا ةقيقح

 لل تلواحف ! قطنمالو هيف بيترتال ىذلا نطابلا لقعلا ف ىه امنإ ٠ ىجراخلا

 ملف! « ةيناسنإلا سفنلا ةقيقح » زربت نأ لقعلا ىلإ اهنم لبخلا ىلإ برقأ جذامن
 الو اهل ةلالد ال ةرثانتم عطق ىلإ سفنلا هذه ةرثعب الإ ةقيقحلا ف اًئيش عنصت
 . محط الو ینعم

 ىتلا ةينالقعلا نم ابوره . « لوقعملا » نم ابوره ناك دقف لوقعماللا اماو

 .. ةلوقعم تسيل ةايحلا نأب لوقلل ةلواحمو ‹ ةيبروألا ةايحلاو ركفلا ىلع تغط

 ثدحت امنإ .. ةياغ اهل سيل .. قطنم اهل سيل .. ماظن اهل سيل .. فده اهل سيل
 . « عقاولا » لقث اهل نوكي هنإف ثدحت نيحو ! ثودحلا درجمل ثادحألا اهيف

 ىلع اهثودحو ةروصلا هذه ىلع اهثودحو ! نايس اهتودح مدعو اهثودح نكلو

 ىلإ راقتفالا فو ةيلوقعملا مدع ف ىواستت روصلا لك نأل ! نايس ىرخا ةروص

 . ةحضاو ةياغو حضاو ىنعم

 اهتياغ تدقفو اهاتعم تدقف ةايحلا نأ نع ايقيقح اينطاب اريبعت اذه ناك دقلو

 ‹ اهثادحأ رسفيو اهتياغ رسفيو اهمظنيو اعيمج اهمظنَي ىذلا طيخلا تدقف نيح
 نإوأ ! نف درجم هنآ ىلع رمألا ذخأتو ء كلذ كردتال ةيلهاجلا نكلو .. نيدلا وهو

 ةديدج « ةفسلف » ىلإ ةجاح فل تحبصأ ةيرشبلا ةابحلا نأ كردت اهنإف تكرداأ

 نم ةدمتسم « ةفسلفلا » هذه نوكت الا طرشب « ةياغ اهيطعتو ىنعم اهيطعت

 !! نيدلا

 بتاكلا » - رتراس نأ سنتالو .. هلك كلذ نم ثبخا ىهف ةيدوجولا اماو

 . ةيدوهب مآ نم ىدوهي -« ميظعلا ىناستإلا

 اهيف لدع الو .. ةياغ الو اهل فدهال ةايحلاو نوكلا نإ رتراس ةيدوجو لوقت

 نمو هلك عايض ىناسنإلا دوجولا نإو . ثبعو لالض هلك امنإ . قح الو
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 ! هدوجو هيف ناسنإلا ققحي نأ ليحتسلملا

 نادقف نع قداص ىنطاب ريبعت اضيأ اذه نإ لوقن نأ عيطتسن انه ىلإو

 ىطعيو اهئازجأ نيب طبارتلا دجوي ىذلا رصنعلا دقفت نيح اهفدهو اهانعم ةايحلا
 . نيدلا وهو اهانعمو اهريسفت اهثادحأ

 ىنعملا نادقفو ةيثبعلاو عايضلا ليجست دنع فقتال رتراس ةيدوجو نكلو

 ! لح نم هلايو ! ةلكشملل الح مدقت اهنكلو .. ةياغلاو

 هنآ وه یریام لعفي نأب هدوجو ققحي نأو ‹ هدحو ناسنإ لک شیعی نآ لحلا

 ! نسح هناو بجاو هناو قح

 اذإ - ناسنإ سفن ف ميحجلا مسري « نورخآلا وه ميحجلا » هتيحرسم ف

 نوفكيال نيرخآ دوج نم اهرخآ ىلإ ةيحرسملا لوأ نم بذعتي - ! اناسنإ ناك

 نأ هنوعنمیف « هعم نیدوجوم اونوکی نأ هيلع نوضرفیو«هلوح نم دوجولا نع
 لظیف . یصخشلا هاوه هيلع هیلمیام لعفی نا .. هتیتاذب سحی نأ .. هسفن نوکی
 « نورخآلا » هنع اهيف بهذي ىتلا ةظحللا ىلإ عملطتي . بذعتي اتكاس انكاس

 ىف وه لظيف .. نوفرصنيال مهنكلو .. هتاذ ققحيل . ىتاذلا هدوجوب قلطنيل
 ! ميحجلا

 نا نم حضوأ وهف - « ابدأ » ىمسي ناك نإ - فوشكملا سنجلا بدأ امأ

 ! قيلعت ىلإ جاتحي
 نع ربعت وأ « ةراثالا دصقب سنجلا جلاعت « بادآ » هلك ةيرشبلا خيرات فو

 ؛ ايوزنم اناكم بدألا ملاع ف ذخأت تناك اهنكلو .. ناوهش ناسنإل ةطباه براجت

 ‹ مارتحالاوريقوتلا ءادر اهنوطاعتي نمع طقسيو « مالظلا ف اهبحاص اهب رتستي
 نم ةنيعم ةرتف ةقهارملا تسيلف « اوناك رمع ىأ نم « نوقهارملا » اهيلع لبقيو
 ريغ ةيسفن ةلاح ىه امنإ « سفنلا ملع حالطصا ف ىه امك ناسنإلا رمع
 نبا ام باصي نأ نكميو . هشيط نابإ ىف ىتفلا ا باصي نأ نكمب ةنزتم ريغو ةرقنسم
 ىلع نرتملا مكحلا ىلع هتردق هنع بهذتو هراقو بهذيو همالحأ فختف .. نيعبسلا
 .. ءايشألا

 اذهل« ةيعرشلا » ءاطعإ وه ىناملعلا « روطتلا » هثدحأ ىذلا ديدجلا نكلو

 هيجتنم مضوو «  نفلا » ةفص هؤاطعإو ١ رونلا ف هفشكو « ىناويحلا طوبهلا
 ىبدألا دقنلا لغشنيو ! نينانفلا نم ءامظعلا ةمئاق ىف لب . ريهاشملا ةمئاق ف
 داقن عجبتي لب .. مهيف ةينفلا ةمظعلا بناوج فشكو مهراثآ عبتتب ىنفلا دقنلاو
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 هيف شيعي ىذلا ريبكلا روخاملا طسو ىف « ةيسفن » تامظع نع مهل نوثحبيق

 ! « نينانف »و داقن نم ءالؤهو ءالؤه

 راونألا ءاضأو ء كانه ماقملا ررقو« بيدارسلا ىلإ هلك « ناسنإلا » طقس دقل

 ىفختسي ارس دعت مل! « ةرضاحلا ةعاضبلا » اهنا ىلع اهضرعو اهتاروذاق ىلع

 . ساتلا هنم ززقتي ايش دعت مل .. ركنتست ةراذق دعت مل. هنم

 عقنتسملا ماسنا حورتست اهنإ !؟ نيطلاب ةقصاللا ضرألا ةدود ىلإ تيارا

 وه .. ىعيبطلا عضولا وه اهل ةبسنلاب هنأ ىرتو « هيف شيعت ىذلا نسآلا

 ! هيف شيعت نأ ىغبني ىذلا لصألا

 ؟ اهفظنتو نيطلا نم اهعفرت نأ تدرا كنا ول تيارا
 ! نيطلاب اقوصل دا دزتل كعباصأ نيب نم تلفتتو .. ضفرتو ركنتست اهنإ

 وهراص امنإ . نفلا اهنع عفرتي ةراذق فوشكملا سنجلا بدأ دعي مل اذكهو

 ىف - هلذابم ىرحألاب وأ - هنتافم نوضرعي ٠ باتكلا هيف ننفتي ىذلا نفلا

 ! ةايحلا ةمق وأ ةأايحلا ةدعاق هنأ ىلع هنوضرعيو « فوشكم قيقد ليصفت

 ؟ نفلا ملاع ىف « دیورف » یودع یه له

 دقو . طباهلا نفلا اذه اهب ادتبا ىتلا ةيادبلا نع لوئسم ديورف نأ كشال

 Lady Chatterly’s Lover Jal دىل قيشع » ةصق ىه ةبادبلا تناك

 ‹ دیورف ىلع ذملتتملا 0. ٣٥۴ H1. [2w سترول. ه . د ىزیلجتالا صاصقلل

 تردوصو تردوص ىتلا ةهصقلا كلت . « ةيديورف ةلاح ,» هسفن وه ربتعب یذلاو

 عم تحيبأ مث . اهنم شاحفإلا ديدشلا ءزجلا فذح عم تحيبأ مث .. تردوصو

 ! نییالم اهنم عبطو .. ءايح لک نم ةيراع .. ىه امك ةلماك تحيبأ مث .. هنم ءزج

 .. طوبهلا كلذ لك ريسفتل ىفكيال هدحو ديورف نكلو

 ! « ةيناملعلا » ىمسي ىذلا « نيدلا نم خالسنالا هنإ

 ةيلمعلا هيف ضرعت موي ىتأي نأ - ىنمت نإو - روصتي نكي مل ديورفف

 اهلقني مث ! « ةينف ١ ةيحرسم نم اءزج اهفصوب حرسملا ىلع ةيسنجلا
 تويبلا ف تانبلاو دالوألا اهاريل هتشاش ىلع نويزفيلتلا

 روصلاو ىناغألاو مالفألاو صصقلاو تايحرسملا نم فالآو فالآ ىلإ كلذو

 عضو ف الإ هضرعت الو  سنجلا الإ ائيش ضرعت ال « تالجملاو فحصلاو
 . ناويحلا



 داصتقالاو ةسايسلا ف .. ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ف ةيناملعلا ىه كلت

 نع ردجصي نأ نكمي طاشن لكو .. نفلاو قالخألاو ملعلاو عامتجالاو

 ' « ناسنإلا « ملاع ف ناكم هلك كلذ دعب هل ىقب دق ناك نإ « ناسنإلا »
 ءاش نمف ' نيدلا براحتال اهنإ - لقألا ىلع ةيبرغلا - ةيناملعلا لوقتو

 نم ةيناملعلا مهل ضرعتتال لعفلاب نينيدتم دجت كلوح رظناو ' نيدتيلف نيدتي نآ

 ؛ ديعب نم الو بيرق

 ف ١ ضرألا ف ةدوجوملا ميثارجلا ع اونا لك كلوح قلطأ اناسنإ نأ ول تيارا

 دوجولا ف . هلكأت ىذلا ماعطلا ف . هبرشت ىذلا ءاملا ف . هسفنتت ىذلا ءاوهلا

 نحنف  تئش امك نكف فاعم اميلس لظت نآ تدرا نإ كل لاق مث . هسملت یذلا

 !؛ ةفوشكم ةطلاغم نوكي مكو « رخاسملا ةرخسم هلوق نوكي مك ! كل ضرعتنال

 لب. ميثارج كلوح نم هقلطيام ربتعيال هسفن فرع ىف هنآ نع الضف كلذو

 ىضقي نأ عطتسي مل ىتلاو ٠ هنايك ىلع اهنم ىشخي ىتلا ةموثرجلا تن كربتعي
 ! لوزت نأ - ناطيشلا نم - ىنمتي وهو اهكرتف الماك ءاضق اهیلع

 « ۱ »۲ ءأوس نونوکتف اورفک امک نورفکت ول اودو »

 ةيناملعلا ف ناكم هل دعي مل - هوشملا ىبرغلا هانعمب ىتح - نيدلا نإ
 . ةرصاعملا

 ملعلا ملاع نمو عامتجالا ملاع نمو داصتقالا ملاع نم جرخأ دق ناك اذإف
 هل ىقب اذامو ةايحلا مقاو نم هل ىقب اذامف .. نفلا ملاع نمو قالخألا ملاع نمو

 !؟ ةيناسنإلا سفنلا نم

 نم دارفأ دنع عءوبسأ لك نم دحألا موي نم ةسينكلا ىف ةعاس هل تيقب
 ! سانلا

 ؛ ءالؤهل ةبسنلاب ىتح نيدلا ام نكلو .. معن

 ؛ مهتایح ف عقاو هل له
 عنمت ىتلا ةنينامطلا .. ناسنإلا ةايحل ةمزاللا ةنيئامطلا مهبولق حنمي له

 ؟ بارطضالاو قلقلا عنمتو ىسفنلا قزمتلا

 “ عايضلاب ساسحإلا نم مهيمحي ىنعم مهدوجو حنمي له

 [ ۸۹ ] ءاسنلا ةروس » - ١



 همدقت ىذلا ىداملا روصتلا ريغ ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل اروصت مهحنمي له

 ؟ ةيلهاجلا ةيناملعلا
 ف ىنيدلا مهيأر نع دحألا موي ةظعوملا عامس نم نيجراخلا كئلوا تلأس ول

 مهتم دحأ دنع دجت لهف مهتايح اهيلع موقت ىتلا ةيوبرلا ةيداصتقالا تالماعتلا

 .. ةيداصتقا ةلاسم هذه : مهلئاق كل لوقب ما ؟ اهمايقل اراكنتسا وا اهل اميرحت

 !؟ داصتقالاب نيدلا ةقالع ام

 ف ضعب ىلع مهضعب ةساسلا بذك ىف كيارام : مهنم ادحأ تلأس ولو

 مازتلالا ف كيار امو ؟ ةيلخادلا ةسايسلا ف مهبوعش ىلعو « ةيلودلا ةسايسلا

 نم هبزح عضو بسح دييأتلا وا ةضراعملاب هبحاص مزلي ىذلا ىبزحلا

 ىلع شيوشتلا دصقب ةيسايسلا ةفاحصلا هبتكت اميف كيأر امو ؟ ةطلسلا

 لئاسم هذه نإ روفلا ىلع كل لوقي الأ ؟ قحلا راهظإ دصقبال قئاقحلا
 !؟ ةسايسلاب نيدلل لخدالو .. ةيسايس

 ةقالعلا ف امكلوقام « ةالصلا » نم نيجراخلا اهقيدصو ةاتفلا تلأس ولو

 ةيداقتعا ةلاأسم نيدلا نإ كل نالوقي الا ؟ اهمرحي نيدلا سيلا ؟ امكنيب ةمئاقلا

 نوريثكلا لوقب امك - كلالوقي مل نإ !؟ ةيعامتجالا تاقالعلاب هل ةقالع الو

 ةقالع الو نيدلاب اهل ةقالع ال ةتحب ةيجولويب ةلأسم سنجلا نإ - تاريثكلاو
 !؟ قالخألاب اهل

 ةرئاح تانادجو درجم نوكي نأ ىلع ةيناملعلا لظ ىف « نيدلا » ديزيام ! الك

 ! هللا دنع نم ىتأي ام لكل ةيداعملا ةيتاعلا ةماودلا ف ميضتو ددبتت نا ثبلتال

 مالسالاو ةيناملعلا

 نوشياعتي مهنأ ىسكلا نيدلل ةبسنلاب برغلا ف نييناملعلا ىوعد تحص اذإ

 انيار امك ىهو - رخآلا نوؤش ف امهدحا نم لخدت نود مهعم شیاعتیو هعم

 ! قالطإلا ىلع حصتال مالسإلل ةبسنلاب اهنإف - ةقيقحلا ىف ةحيحص تسيل

 هرهظ ريديو ةرخآلاب متهي انيد ىلوألا ةظحللا ذنم ىسنكلا نيدلا ناك دقل

 ٠ ةديقعلا نع هيف ةعيرشلا لصف فيرحت نم هيف لخدام ةجيتن  ايندلا ةايحلل

 ناك دقف كلذ عمو .. ةبصخشلا لاوحألاب قلعتي اميف الإ افرص ةديقع هلغجو

 مل مأ سانلا دصق ٠ ايندلا ةايحلا ىلع هرثأ ىقلي ةرخآلا لجأ نم لمعلا

410° 



 مغر - نيدلا كلذ ناكف « هوعي مل مأ مهكاردإ ف كلذ اوعوو . اودصقي

 سانلا ةايح ف ةيعقاو اراثآ ىطعي - هبناوج لك ىف مخضلا فيرصحتلا

 نم اهحزحزتل ةيناملعلا تءاج ىتلا ىهو « مهرعاشمو مهتاروصتو . مهكولسو

 ةيرشثكألا دنع نيدلل دعي ملف « الماك ءالجإ اهتلجأ ىتح اديور اديور اهناكم

 ةيلقألا دنع ىقبو « قالطإلا ىلع ناكم ةرصاعملا ةيلهاجلا ف سانلا نم ىمظعلا

 نكلو « تادابعلا » ضعب رثكألا ىلعو ٠ تانادجوو رعاشم درجم « ةنيدتملا ١
 ىلع نيدلا خسمب ىآ - هدحو اذهبو . ةايحلا عقاو ف ائيش مكحتال كلتو هذه

 مم - ! ضضم ىلع - شياعتت ةيناملعلا تحبصأ - ةيرزملا ةروصلا هذه

 ةسينكلا هتهوش ىذلا « هتاذ ىسنكلا نيدلل ةبسنلاب اخسم اذه ناك دقو ! نيدلا

 هللا نيدل ةبسنلاب رمألا نوكي فيكف .. ىوامسلا لصألاب هتلص تعطق ىتح
 !؟ قحلا

 . ةعيرشلا نع ةلوصفم ةديقع نوكي نأ ءادتبا نكميال قحلا نيدلا نإ
 ىضتقم . اهتاذ ةديقعلا ىضتقم وه - قحلا هللا نيد ف - ةعيرشلاب مازتلالاف
 ةداهشلا نوكتال ثيحب .. هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش
 نم ءاجامب مازتلالا وهو « ىنعملا اذه اهبحاص دنع دؤت مل نإ ةمئاقو ةحيحص

 ىوس ةعيرش ىأ ىلإ مكاحتلا ضفرو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو ٠ هللا دنع
 . هللا ةعيرش

 ف اودجيال مث « مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤيال كبرو الف »

 « ١» ١ اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ

 ةيدمحملا ةعابطلا راد ةعبط نم ۲۲ ص ) ناميالا باتك ف ةيميت نبا لوقي
 : ( ةرهاقلاب

 ةبجاولا رومألا ءامسأ ىمسم نم هلوسرو هللا هافنام لك نأ انه دوصقملاو »

 كلذ ريغو جحلاو ةراهطلاو مايصلاو ةالصلاو نيدلاو مالسالاو ناميالا مساك
 كبرو الف ) ىلاعت هلوق اذه نمو .. ىمسملا كلذ ف بجاو كرتل نوكي امنإق
 اجرح مهسفنأ ف اودجيال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤيال
 كلذ لد ةياغلا هذه دجوت ىتح ناميإلا ىفن املف ( اميلست اوملسيو تيضقامم
 . « ديعولا لهأ نم ناك اهكرت نمف سانلا ىلع ضرف ةياغلا هذه نأ ىلع

 ١ ءاسىلا ةروس ] ٠١ [



 ةقيقحو ةيهولألا ةقيقحل حيحصلا روصتلا ىطعيل نيدلا اذه لزن دقل

 ‹ هنع اقثبنم « روصتلا اذهب اموكحم اعقاو رشبلا ملاع ف ميقيلو  ةيدوبعلا

 . هنع فرحنیالو هعم مداصتیال . هتاشزجو هتایلک ف هعم اقسانتم « هب اطبترم

 فيطللا ربدملا « تيمملا ييحملا قزارلا  روصملا ئرابلا قلاخلا هللاف
 . لزنملا هباتك ف ةدراولا هتافصو هئامسأ لكب . ةداهشلاو بيغلا ملاع « ريبخلا

 .. كيرش ريغب هدحو ةدابعلل قحتسملا وهو « ةيبوبرلاو ةيهولألاب درفتملا وه
 مهیچاو .. هدابعو هقلخ مه هناحبس هریغ نوکلا ف نم لکو نوکلا فام لکو

 . كيرش ریغب هدحو هتدابع

 كاردإو ىعو وذ .. معن مركم .. معن .. زيمتم .. هقلخ نم دحاو ناسنإلاو

 هقلخ لكك هبجاو « هللا تاقولخم نم قولخم هنکلو . معن .. ةيلعافو ةدارإو

 . كيرش ريغب هدحو قلاخلا ةدابع ىف روصحم نيرخآلا
 ةيرحلا نم اردق هاطعأوءةيلعافلاو ةدارإلاو كاردإلاو ىعولاب هللا همرك دقلو

 قيرط ف ريس ناو ةعاطلا قيرط ف ريسي نأ هب كلمي ةيدارإلا هتافرصت ف
 : هودبعي نأ الإ هدابع نم ىضريال هنكلو .. نايصعلا

 هضري اوركشت نإو رفكلا هدابعل ىضريالو مكنع ىنغ هللا نإف اورفكت نإ »

 « ۱ »۰ مکل
 تانئاكلا قلاخ وه تانئاكلا نم نئاك لك ىلع ةضورفملا ةدابعلا ررقي ىذلاو

 هدارفنا اشن قلخلاب هدرفت نمو « كيرش ريغب هدحو اهقلخ ىذلا « اعيمج

 : ةيمكاحلاب

 « ۲ «« ںمألاو قلخلا هلالا ,

 هدحو هدبعي نأ ناسنإلا رمأ قلخلاب درفتلا نم ئشانلا ةيمكاحلا قحبو

 : هل ةدابعلا صلخيو

 « ۲ »۰ هایإ الإ اودبعت الأ رمأ هللالإ مكحلا نإ »

 « «٠» ٤ صلاخلا نيدلا هللالأ »

 « © ء٠ نيدلا هل اصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ىنإ لق »

 ١ « رمرلا ةروس ] ۷ [
 ١ ٠ ؛ [ 34 ] فارعألا ةروسس ٠ رمرلا ةروس ] ٣ [

  » ۲ ۰سوي ةروس ] ٤١ [ ٠ ١ « رمرلا ةروس ] ١١ [

44¥ 



 ىضتقيو « ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحوب داقتعالا ىضتقي ةدابعلا صالخإو
 هدذع نم ءاجام لكب قيدصتلا كلذك ىضتقيو « هدحو هل ةيدبعتلا رئاعشلا هيجوت

 نود اهدحو هتعيرش ىلإ ماکتحالاوء«ملسو هيلع هللا یلص هلوسر ناسل ىلع

 هللا نم ناطلس نود مهسفنأ دنع نم رشبلا اهعنصي ىتلا ةيلهاجلا عئارشلا
 ةرئا د نم هجرخيو كرشلا ف ناسنإلا عقوي ةثالثلا هذه نم ةدحاو ىأب لالخإلاو

 : ناميالا

 انؤابأ الو نحن ءىش نم هنود نم اندبعام هللا ءاش ول اوکرشا نیذلا لاقو »

 « ۱,۰ عش نم هنود نم اتمرحالو
 « «۲١ باجع يشل اذه نإ ؟ ادحاو اهلإ ةهلآلا لعجأ » : اولاق امك

 رئاعشلا هيجوت : كرشلا ف - اساسا - مهتعقوأ ىتلا ةثالثلا ىه هذهف
 عم ةهلآ دوجوب داقتعالاو « هللا نود نم ميرحتلاو ليلحتلاو « هللا ريغل ةيدبعتلا
 .. هللا

 . ناميإ هعم ميقتسيال كرش اهدرفمب ةدحاو لكو « كرش ةعمتجم اهلكو
 « ۲ « ءاطخ مدآ ینب لک : اعیمج رشبلا نم عقت یصاعملاو
 . ةمألا ءاملع قافتاب ناميإلا نم مهجرختال اهنكلو

 مل ولو عيرشتلاب نورفكي مه لب . اهب نورفكي ذئدنعف اعرش اهولعجي نأ الإ

 رمأ هللا نإ - هلعفب وأ هناسلب - لوقي ىذلاف .. مهسفنأب ةيصعملا اوبكتري

 وهو - نجسلا ىه قراسلل ةبسانملا ةبوقعلا نأ ىرأ ىنكلو قراسلا دي عطقب

 ف ركفي ملو هسفنب قرسي مل نإو كلذب رفك دقف - ةيلهاجلا ةيناملعلا هلعفتام
 . ةقرسلا

 دلجو نصحملا ىنازلا مجرب رسمأ هللا نإ - هلعفب وأ هناسلب ~- لوقي ىذلاو

 نيفرطلا ىضرب ناك اذإ انزلا ىلع ةبوقع ال هنأ ىرأ ىنكلو ١ نصحملا ريغ ىنازلا
 دحأ نم ىوكش عقت ملو ( ارصاق ةاتفلا نكت مل ىأ ) نيدشارلا نيغلابلا

 ىه ةبوقعلاف نيجوزلا دحأ ىكتشا وأ باصتغا كانه ناك نإف ' نيجوزلا

 بكتري مل نإو كلذب رفك دقف - ةيلهاجلا ةيناملعلا هلعفتام وهو - نجسلا
 .. اهباكترا ف ركفي ملو هسفنب ةشحافلا

 ١ ١ لحىلا ةروس ] ۴١ [

 ١ ص ةروس ] ۵ [
 , دمحأ هاور



 .. هللا عرش نم عرش لك كلذكو

 « هريغ ىلإ هنع لدعف ١ هعم هتاواسم ىتح وأ ؛ هيلع هريغ ةيلضفأب دقتعا نم

 ء ناميإلا ةرئاد نم جرخ دقف هبلقب وأ هناسلب وأ هديب هدهاجي ملو هريغب یضر وأ

 ! ملسم هنأ معزو ماصو یلص نإو

 كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث ! انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقيو »

 مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤملاب كئلوأامو

 مأ ضرم مهبولق فأ . نينعذم هيلإ اوتأي قحلا مهل نكي نإو . نوضرعم

 امنإ . نوملاظلا مه كئلوأ لب ؟ هلوسرو مهيلع هللا فيحي نأ نوفاخي ما ؟ اوباترا

 انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك

 « «٠» ١ نوحلفملا مه كئلوأو انعطأو

 « ۲ ر« .. كومكحي ىتح نونمؤيال كبرو الف »

 نمو ئرب دقف هرك نمف . نوركنتو نوفرعتف ءارمأ مكيلع لمعتسي هنإ »

 « ۲ »۰ عباتو یضر نم نکلو ملس دقف رکنا

 نمو .نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو . نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف »

 « ١» ٤ لدرخ ةبح ناميإلا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج

 ىقتلي نأ نكمي مالسإلا نإ لئاق لوقي ىنأف هلوسرو هللا رمأ اذه ناك اذإف

 نإ لوقت وا !!؟ نيدلا ف ةسايس الو ةسايسلا ف نيدال : لوقت ىتلا ةيناملعلا عم

 ةايح ف ءىش ىأ نيبو نيدلا مكح نيب لصفت وأ .. نيدلاب هل ةقالع ال داصتقالا

 « ° »!؟ ناسنإلا

n 

 ١ ]رولا ةروس ٤۷ - ۵١ [
 .  ۲]ءاسىلا ةروس ١١ [

 ملتسم هاور ۲ *

 ملسم هاور ۲ ۾

  ححصت نأ ىفبني ميهاعم ١ باتك ف ةيصقلا هذهل اليصفت رظبا . « 
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 ء ىت لك ريرمت وأ . دوجولا ف ءىش لكل ىنالقعلا ررسفتلا ىنعمب - ةينالقعلا

 ف ميدق بهذم - هصناصخ ديدحت وآ هيفن وأ هتابتإل لقعلا ةانق نم دوجولا ف

 هلثميام دشا هلثميو . ةميدقلا ةيقيرغإلا ةفسلفلا ف زربيام دشأ زربي  ةيرشبلا
 . وطسرأو طارقس

 ازراب امسق ةينالقعلا لثمت ىتلا - ةيقيرغالا ةيفسلفلا تاهاجتالا تلظ دقلو
 تريغف ةيسنكلا ةيحيسملا تءاح ىتح . ىنوروألا ركفلا ىلع رطيست - اهنم
 ىذلا لوألا هارجمل ةداضم نوكت داكت ةداح ةفاطعنا ف ركفلا كلذ ىرجم

 ف مجرملا وه لقعلا دعي ملف . نورق ةدع ىبوروألا ركفلا خيرات نم قرغتسا

 ةمهم ترصحناو - ةسينكلا همدقت امك - ىحولا وه راص امنإ دوجولا اياضق
 بوث ف هميدقت ةلواحمو«كلت ةيسنكلا هتروص ف ىحولا كلذ ةمدخ ف لقعلا
 ! « لوقعم ۰

 هتلصو ثيدحلا ىمالسإلا ركفلا » هباتك ف ىهبلا دمحم روتكدلا لوقي

 ف ادئاس ىطسولا نورقلا لاوط صنلا وأ نيدلا ناك ٠ . ١ ىبرغلا رامعتسالاب

 دصقي ناكو . ةعيبطلل همهف فو  هتعامج ميظنتو هكولس ف ناسنإلا هيجوت
 ربعت ةكلثكلا تناكو « ةكلتكلا » ةيحيسملا نم داري ناكو « ةيحيسملا » نيدلاب
 دي ىف تلا مساب « ايلعلا ةطلسلا » زكر ىسنك ماظن ةيوبابلاو « ةيوبابلا » نع
 نم هسلجم ءاضعأو ابابلا ىلع « سدقملا باتكلا » ريسفت قح رصقو ٠ ابابلا
 ماهفاو سدقملا باتكلا صن نيب رابتعالا ف ىؤسو . ىربكلا ةيحورلا ةقبطلا
 « ١ » « .. ةيكيلوثاكلا ةسينكلا

 نم ةعومجم ىبوروألا ركفلاو ةيبوروألا ةايحلا ف كلذ نع تأشن دقو
 ةرم اهريغل وأ اهل ضرعن دقو . ةقباسلا لوصفلا ف اهضعبل انضرع تالالتخالا

 امك - أشنت مل تالالتخالا هذه نإ لوقنف انه ردابن انكلو  لصفلا اذه ىل ىرخا

 مولعلاو ةفسلفلا لامهإ نم - ةضهنلا رصع أدبم ف ىبوروألا ركفلا روصت
 ر

 ةنماتلا ةعبطلا نم ۲۷۹ ص « » ١



 ثيح نم « ىنيدلا ركفلا » نكي ملف . « ىنيدلا » ركفلا ىلإ ءاجتلالاو ةيقيرغالا

 ف ىطسولا روصعلا ركق ف للخلا ردصم وه ىحولل لقعلا عاضخإ الو « ادبملا
 . نيدلا مساب ةسينكلا هتمدق ىذلا ركفلا كلذ ف انماك للخلا ناك امنإ « ابوروأ

 ‹ هنم تفرحام اهفيرحت دعب « ىحولا هنأ ةسينكلا تمعز امل لقعلا عاضخإ فو

 مسا هميدقتو ضعب ىلإ هضعب هلك كلذ جزمو ٠ هيلإ تفاضا ام اهتفاضإو
 . ىحولا

 ف اهلالض نا ةضهنلا رصع ىف ابوروا تنظ ىتلا ةيقيرغإلا ةفسلفلاو
 اهيلإ عوجرلا وه جالعلا نأو ؛ اهلامهإ ببسب ناك ىطسولا روصعلا

 « بويعلا نم ةميلسالو للخلا نم ةئيرب اهتاذ ف ىه نكت مل اهنم دادمتسالاو
 ةايحل احلاص اداز ىمادقلا قيرغإلا ةفسالف اهمدق ىتلا اهتروص ىف تناكالو

 ىف ىركف عادبإ نم هتوتحا ام لك نم مغرلا ىلع « ةدشار ةميقتسم ةيناسنإ
 ىلإ ةيلهاج نم لقنتي ةقيقحلا ف ىبوروألا ركفلا لظ امنإو .. اهبناوج ضعب

 ةيلهاج ىلإ « ةينامورلاو ةيقيرغإلا ةيلهاجلا نمف . رضاحلا هرصع ىتح ةيلهاج
 ىلإ ٠ ءايحإلا رصع ةيلهاج ىلإ . ىطسولا روصعلا ف فرحملا ىسنكلا نيدلا
 ةيلهاجلا ىلإ .. ةيعضولا ةفسلفلا ةيلهاج ىلإ « ريونتلا » رصع ةيلهاج
 . ةرصاعملا

 هتايلهاج ف ىبرغلا ركفلا تافارحنا ضرعتسن نأ لصفلا اذه ف انمه سيلو

 صخن مث  ركفلا كلذ ىف ةينالقعلا طخ معباتن نأ طقف انمهي امنإ . ةعباتتملا

 . ةرصاعملا ةينالقعلا ثيدحلاب
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 امجح هئاطعإو « ههيلاتو لقعلا ةدابع نم انول ةيقيرغإلا ةينالقعلا تناك
 دوجولا ليوحت نم انول هسفن تقولا ف تناك امك  هتقيقح نم ريثكب ربك افيزم
 ءىش كش الب ىهف اهرولبتو اهئافص نم نكي امهم ةيديرجت « اياضق » ىلإ هلك
 فلتخيام رادقمب ١ ةمئادلا ةراوملا هتكرحب « هتاذ دوحولا نع فلتخم

 ةرولبلا فلتختام رادقمبو « اهتاذ ةكرحلا نع ةكرحلا رسفي ىذلا « نوناقلا »

 فرصب نهذلا ىف ةلماك ةجلاعم جلاعت اياضق .. هنع تجتن ىذلا لئاسلا نع

 كلذ لبقي ىعقاولا اهدوجو نوك نع رظنلا فرصبو ! ىعقاولا اهدوجو نع رطنلا
 ! هفلاخي وأ هعم ىشمتيو « هلبقيال وأ عقاولا ف ىنالقعلا ربسفتلا

 ٠ ةيضقل ١ ةفسلفلا كلت ةجلاعم فارحنالا اذه هيف ودبيام دشأ ناكو
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 اذه بعشتيو . ةقالع نم امهنيبامو ىداملا نوكلا « ةيضق »و ةيهولألا
 . دحاو تقو ى ةريثك ابعش فارحنالا

 الضف هب ملي نأ هنأش نم سيل اميف لقعلا ماحقإ ةلواحم وه فارحنا لوأف

 هتاذل لقعلا مارتحا باب نمف . ةيهلإلا تاذلا ةيضق ف ههنكب طيحي نأ نع

 سيل اناديم محتقي نأ لقعلا اذهل ناكام « هتردقم دودحو هتعيبطل هتفرعمو

 . هيف ضوخلا ىلع هل ةردقالو ‹ هماحتقال الهوم هتعيبطب

 ىلع هل ةردقال ىنافلاو . دودحملا ريغب طيحي نأ هل ىنستيال دودحملا نإ

 عيطتسي امنإ . دودحالو ةياهنالو ةيادبال ثيح“دبألاو لزألا ةقيقحب ةطاحإلا

 ىلع دجوي نأ نكمي هنأ كردي نأو « روصتلا نم انول كلذ « روصتي » نأ لقعلا

 ىرخأ ةيضقف ءاحنألا نم وحن ىأ ىلع « ههنكب » طيحي نأ امأ .. ةروصلا هذه

 هتفرسعمو هتاذل لقعلا مارتحا نإ لوقن ىتلا ىهو « لقعلا قاطن نع ةجراخ

 نل هنأل اهيف ضوخلا بنجتي نأ هيلع بجوت ىتلا ىه هتردقم دودحو هتعيبطل

 . رابتعا هل ءىش ىلإ اھیف لصی

 نآ وأ « لقعلا قاطن نع جراخ رمآ هلك « نيدلا » نأ اذه ىنعم سيلو

 . لقعلل هيف بيصنال رمأ هتافص ةفرعمو هللا دوجو ف داقتعالا

 نأ هتعيبطب لهؤم وه ىذلا هباب نم ناديملا اذه ىلإ لقعلا لخدي امنإ .. الك
 رغب همحتقا ول هيف لضي ىذلاو « هحتف ىلع ردقيال ىذلا بابلا نمال ؛ هنم لخدی

 ىلع راثآلا هذه نم لال دتسالاوءةيهلإلا ةردقلا راثآ كاردإ باب نم لخدي ! هتادا

 باب نم لخديال نكلو . قلخلا نود اهب درفتي ىتلا هتافص ةفرعمو“هللا دوجو

 « ١ ». هيف ةجيتن ىلإ لصي الو هيلع ردقي ال ىذلا « هنكلا »

 نودروديو لفقلا ف رودي لظف « هنم ربكأ لفق ف احاتفم تلخدأ كنأ ول تيأرأ

 نأ دبالو ءىش لكل حلاص حاتفملا اذه نإ لوقت لظت لهف « هحتف ىلإ لصي نأ

 كل حتفي الف لفقلا ف حاتفملا ريدت روهدلا تيقب ولو « باوبألا عيمج هب عتفت

 كلذل حلصيال حاتفملا اذه نأب رقتوامقاولا رمألا مامأ عضاوتت مأ !؟ بابلا

 نسخي ىذلا بابلل كحاتفمب ظفتحتو « هبساني رخآ حاتفم نع هل ثحبتو « بابلا
 ! هحتف

 محتقت نأ لواحت تنأ كنأ ف بيعلا امنإ ! حاتفملا ف الو لفقلا ف بيعلا سيل

 ! هماحتقا ىلع ردقیال اباب هب

 ٠ ١ ١ ةيئالقعلاو لقعلا ةيضق ىف ةيمالسإلا رظنلا ةهجو طبسب دنع ةطقنلا هذه ليصعت ىلإ دوعن .
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 ىراسصنلا ةفسالق نم دعب اهعبت نمو - ةينانويلا ةفسلفلا ترصا نيحو
 اعْيمج اولصو دقف « لقعلا حاتفمب هنكلا باب اومحتقي نأ - نيملسملا ةفسالفو

 ! خيراتلا رخآ ىلإ خيراتلا لوأ نم اهلك ةفسلفلا بتك ألمي ىذلا طبختلا كلذ ىلإ
 ف « لقع » مظعا ةفسلفلا وسراد هربتعي ىذلا « وطسرا دجت نأ مرجال

 : ةروصلا هذه ىلع - هلقعب - ههلإ فصي « ميدقلا خيراتلا
 : « هموصخ ليطاباو مالسإلا قئاقح » باتك ف « داقعلا » لوقي
 رخآ الو هل لوا ال لامكلا قلطم یدبا یلزآ نئاک هنآ هللا ف وطسرأ بهذمو »

 دقو ١ بلط لك نع ىنغ هللاو ءىشل ابلط لمعلا ناك ذنم . ةدارإ الو هل لمع الو
 نم لضفألاو حلصألا هدنع عمتجا دق هللاو « نيرمأ نيب ًارايتخا ةدارإلا تناك

 لضاف نيب الو حلاص ريغو حلاص نيب رايتخالا ىلإ هب ةجاح الف لامك لك
 هنأل نامز ف لمعلا ئدتبي نا وطسرا ىأر ف هلإلا بساني امم سيلو . لوضفمو

 ديدج نم هيلع دجتسيالو « لمعلا ىلإ هوعدي ئراط هيلع ارطيال ىدمرس ىدبأ

 وهف هلامك بسانیام لکو . ميدق الو ديدج الو رخآ الو لوا الب قلطملا هدوجو ف

 نع جرختالو « اهنودالو اهقوف ةمعن الو اهءارو ةيغبال ىتلا هئاقب ةمعنب ةداعسلا
 . هينعت ةيانع اهقاطن

 ىلوألا هتدام قلخي وأ ملاعلا قلخي نا هينعيال لامكلا قلطملا لماكلا هلإلاف »

 ىلإ ةوقلا نم اهجرخي دوجولل ةلباق « ىلويهلا » هذه نكلو .. « ىلويهلا » ىهو

 قوشلا اذه اهعفديف ‹ هلإلا لبق نم اهيلع ضيفي ىذلا دوجولا ىلإ اهقوش لعفلا

 كرحتتف « اهدودح ىف عاطتسملا لامكلا ىلإ صقنلا نم اهعفدي مث « دوجولا ىلإ

 نركت نأ الإ هللا ةقلخ نم اهنإ اهنع لاقي الو « ةيلباقلاو قوشلا نم اهيف امب
 « ١ »« .. رابتعإلا اذه ىلع ةقلخلا

 : لوقيف روصتلا اذه ىلع - قدصب - داقعلا قلعيو

 . ديريالو لمعيال قلطم لامك »
 « ۲ ۰١» .. ءاوس دح ىلع قلطملا مدعلاو وه نوكي نا كشوي قلطم لامك وأ »

 « ةتحب ةينهذ ةيفسلف اياضق ىلإ هلك عوضوملا ليوحت وه ىناثلا فارحنالاو

 . لقعلاب ىفنيام ىفنيو اهنم تبثي ام تبثيو « لقعلا ف ىهتنتو لقعلا ىف ادبت

 ف اهتميق دقفتف ١ ىلمعلا ناسنإلا كولس ف رثؤتالو ‹ ىرشبلا نادجولا سمتالف
 .. ةايحلا مقاو

 قناسلا مجرما نم ۲۲ ص« ۲۰ ۱۹٩٩ ةنس ةرهاقلاب لالهلا راد ةعبط نم ۲١ - ۲۲ ص ۰ ۱ ۰
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 اهب هلوانتت ىتلا ةروصلاب ايفسلف اعوضوم سيل ةيهولألا عوضوم نإ
 نأ ةديقعلاو ةفسلفلا نيب قرفلاو . « ةديقعلا ١ عوضوم وه امنإ . ةفسلفلا
 نهذلا زواجتتالو .. كانه ىهتنتو كانه نم أدبت . هدحو نهذلا بطاخت ةفسلغلا
 نايكلا بطاختف ةديقعلا امأ . ضرألا ف ناسنإلا هشيعي ىذلا ىحلا عقاولا ىلإ

 نكست امك نکست ال اهنإ . هيف ءیش لکو هحورو همسجو هلقع . هلک یناسنولا
 نهذلا ف ةركفلا كرحتت امك غ ارفلا ف اهسفن لوح كرحتت الو ١ نهذلا ف ةركفلا
 اهنم قثبني ننعم « كولس » ىلإ ناسنإلا مفدت امئاد ىه امنإ ١ تكرحت نإ

 . عقاولا ملاع ف ةيركفو ةيكولسو ةينادجو ةنيعم ٠ ةكرح » ىلإو ١ اهعم قسانتيو

 نأ نكميام ةياغ نإ ! ةيرشبلل ةيادهلا لئاسو نم طق ةفسلفلا نكت مل مث نمو

 مهو . ةعتملا نم نوللا اذه ةاوه دنع ةيلقعلا ةعتملا نم عون وه هيلإ لصت
 . ةمأ كرحت ملو ةمأ طق ءشنت مل اهدحو - اهنكلو . نودودحم مهتعيبطب

 عاتملا اذه ىلإ رمألا مهب ىهتني ةيلقعلا ةعتملا اهيف نودجي نيذلا نوليلقلاو

 ةعتملا هذه ثادحإ ةلواحم ىلع مهتكرح ديزتالف اوكرحت نإ وأ . ةدايز الو ىتاذلا

 نيعم « كولس » ثادحإ ىلإ فدهتال اهنإ . ةدايزالو .. مهلوح ةليلق ةعومجم دنع

 ىقيرغإلا عمتجملا عقاو ىلإ ةعيرس ةرظنو . كلذ كلمت الو ؛ سانلا ةايح عقاو ف
 ‹ حوضوب ةقيقحلا هذه نيبت رابكلا نوركفملاو ةفسالفلا كئلوأ هيف شاع ىذلا
 « عقاو »و ةفسالفلا ءالؤه « راكفا » نيب قالطإلا ىلع ةلص كانه تناك امف
 نأ ىغبنيامك » ىناسنإلا كولسلا فو « ةمكحلا » ف نوملكتي ءالؤه . سانلا

 ىئعيال « ملظلاو داسفلاو ةليذرلاو قسفلا عاونأ لك ىف قراغ عمتجملاو « نوكي
 . نيركفملا كئلوأ « ناهذأ » ألمي امم ءىشب هسفن

 .. رخآ نأش اهلف ةديقعلا امأ

 ةعتملا لجأ نم ال نكلو . ناسنإلا نايك نم هبطاخت اميف لقعلا بطاخت اهنإ
 ةقيقحب مزاللا ىعولا ثادحإ لجأ نم لب « ةفسلفلا عنصت امك ةيلقعلا
 ىأ .. ةقيقحلا كلت هاجت بجاولا مازتلالاب ىعولا هيلع بترتي ىذلا ٠ ةيهولألا
 ىلع ةماقتسالاو ةعاطلاو ةيشخلاو بحلا مزلتسي ىذلا  ةيدوبعلا ماقمب مازتلالا
 . هللا رمأ

 تناك نإو- نادجولا عم اهباطخ زكرت اهنإ لق وأ .. نادجولا بطاخت اهنإ مت
 ة ديقعلا ميق ليوحتل ىلثملا ةادألا وه نادجولا نأل - لقعلا ةبطاخم لمهتال طق

 ىقلت ىلع ردقألا وهف كرحتم لعفنم ىح هنأل . ىلمع كولس ىلإ اهئدابمو
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 نم نأل « ةيح ةيعقاو ةروص ىف اهتمجرت ىلع ردقألا وهو « ةيديقعلا ةنحشلا

 انيقي سقنلا لخاد ف لاعفقنالا اذه نم عشيو«ىقلتي امب لعفني نأ هتعيبط

 ' . ىرخأ ةهج نم نيقيلا اذه عم قسانتي اكرحتم اهجوتو ١ ةهج نم ايداقتعا
 كولسلا مكحتو ممألا شنت ىتلا ىه امئاد ةسيحلا ةديقعلا تناك كلذلو

 . ةيرشبلل ةيادهلا ليبس ىه امئاد تناكو ٠ ىرشبلا
 ثدحيو . دارفألا سوفنو ممألا سوفن ق ةديقعلا ف روتف كشالو ثدحيو

 ؛ تافارحناو صاعم ةروص ىل ةديقعلل ةيكولسلا تايضتقملا نم تلفت كشالو

 ةديقعلا عمف . ةفسلفلا مم نأشلا نع افلتخم هتالاح ًأوسأ ىف رمألا لظي نكلو

 دجويال ةفسلفلا معمو ‹ فعضلا هيلع أرطي نأ نكمي هلصأ ف ىوق طابترا كانه

 . قالطإلا ىلع طابترا

 « ةديقعلا » عوضوم وه وأ .. ةديقع عوضوم الص وه ةيهولألا ع وضومو
 هذه تلض نإ ىتح « هترطفب ادباع « هعبطب ادقتعم انئاک ناسنإلا رابتعاب

 ىلع مرحم هنأ كلذ ىنعم سيلو . بابسألا نم بيسل ىوسلا اهقيرط نع ةرطفلا
 هب هتلوانت ىذلا وحنلا ىلع هلوانتي نيح هنكلو . هلوانتي نأ - ركفلا وأ - ةفسلفلا

 فرعي اميف ىراصنلا ةفسالف هيف اهعبتو  ةينالقعلا ةيقيرغإلا ةفسلفلا

 لوانتلا ىا «ةيمالسإلا ةفسلفلا » ىمسي اميف نيملسملا ةفسالفو « توهاللاب »

 هلوحو « ليصألا هقيرط نع هب فرحنا دق نوكي « صلاخلا ىديرجتلا ىنهذلا

 .. سانلا ةايح ىف ايش ريغتالو  ايعقاو اكولس ىشنتال « راكفأ »و « مالک » ىلإ

 . عفنيال دبز ىلإ لوحتيف

 « ١ د « ضرألا ف ثكميف سانلا عفتيام اماو ءافج بهذيف دبزلا امأف »
 مدعو « ةيهولألا ةيضقل ىنالقعلا لوانتلا نم ىشانلا ثلاثلا فارحنالا امأو

 طبخت وهف ١ ىنابرلا ىحولا وهو دحوألا ىنيقيلا ردصملا ىلإ اهيف عوجرلا
 . رخآلا هلوقيام عم مهنم دحاو لك هلوقيام ضراعتو مهنيب اميف ةفسالفلا

 !؟ نم لقعف « ةيضقلا هذه ف مكحملا وه « لقعلا » مادامف « كلذ ف بجعالو
 دوجوملا امنإ ! عقاولا ملاع ف هل دوجوال ديرجت ىلاثملا لقعلا وأ قلطملا لقعلا نإ
 ىف ةصاخلا هتقيرط مهنم لكلو . ركفملا كاذو ركفملا اذه لقع ىه عقاولا ف

 نع ةديعب اهبسحي ىتلا ةصاخلا « هعزاون » مهنم لكلو « رومألا « لقعت »
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 هلعجت ىتلا ةصاخلا هتامامتها مهنم لكلو  هباسح ف مهاو وهو هلقع ف ريثأتلا
 .. رومألا نم اهريغ لفغيو رومأ ىلع زكري

 ةادأ امنإو ةياده ةادأ تاذلاب ةيضقلا هذه ف ةفسلفلا كلت عبصت ال مث نمو
 . ليلضت ةاداو تيتشت

 ىرخألا,اياضقلا نم ةينالقعلا ةفسلفلا كلت فقوم ميوقتل قرطتن نأ ديرنامو

 دقو« ىرشبلا ركفلا بناوج ضعب ف اهتاقيفوت اهل نوكي دقف ةيهولألا ةيضق ريغ
 . تايئزجلا مكحت ىتلا تايلكلا كاردإ ىلع ةردقلا ةيمنت ةيساسألا اهتدئاف نوكت
 « انه ةزجوم ةراشإ ريشن اننكلو .. رضاحلا انثحب لثم ف ىفغتبتال ثحابم كلتو

 نم فقوملا سفن فقت داكت ةينالقعلا هذه نأ ىلإ دعب اميف اهليصفت ىلإ دوعن

 ةيضق ىهو « ةيهولألا ةيضق نع سانلا ةايح ف ةروطخ لقتال ىرخأ ةبضق
 كلت تطبخت دقف . رشبلا هيلع رسي نأ ىغبني ىذلا « ةايحلا جهنم »

 نع الضف  لامشلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم ةلاسملا كلت ف « ١ »« ةفسلفلا »

 ال مث نمو « ةايحلا عقاوب اهل ةقالع ال ةينهذ وأ ةيوابوط مالحأ ىلإ اهتلوح اهنوك
 ! ةايحلا عقاو ىف اهل رثأ
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 . « نيدلا ةدايس » رصع ىلإ ىبوروألا ركفلا لقتنا ةيلهاجلا هذه نم

 ف هتكلو . رونلا ىلإ ةيلهاجلا نم نذإ ركفلا كلذ جرخي نأ ضورفملا ناكو
 هب تزيمت ىذلا « قيربلا » كلذ ىتح اهيف سيل ةكلاح تاملظ ىلإ لخد ةقيقحلا
 كلذل ةيقيقحلا ةميقلا نع رظنلا فرصب عضاوملا نم ريثك ف ةيقيرغإلا ةفسلفلا

 ! قيرطلا نع اللضم مأ ايداه اقيرب هنوك نعو ٠ قيربلا

 ف - ىدهلاو نيقيلا هنم دمتساو « ىحولاب لقعلا مزتلا دقو ضورفملا ناك

 ف ركفلا قلطني نأ - هدرفمب اهيف نقيتسيالو هدحو اهيف ىدتهيال ىتلا لئاسملا

 نوؤش ف هيلإ جاتحي امب « ناسنإلا » دميو ٠ جتنيو عدبي ةليصألا هنيدايم
 . ضرألا ةرامعو « ةفالخلا »

 ىلع فيرحتلا نم هتلخدأ امب هلك كلذ تدسفأ ةيبوروألا ةسينكلا نكلو

 ف تطبختو . ضرألا ىلع ةيرشبلا ةيادهل ءامسلا نم لزنملا ىنابرلا ىحولا

 اهل ناک ةعسلم لك کلو ؛ دعب اميف هركذ یتأیس امك تافسلفلا لك تطبخت ةقيقحلا ف ةبصقلا هده ل ١ ١ ١
 صاخلا اهلج دم اهطضخت ى



 نإو ٠ ميناقأ ةثالث هللا نإ تلاق نيح ٠ ديدج عون نم اطبخت ةيهولألا ةيضق

 قو هللا نبا هنإو  ةثالثلا ميناقألا هذه نم دحاو مالسلا هيلع ميرم نبا حيسملا

 . نوكلا نوؤش ريبدت ىف هلل كيرشو « هلإ هتاذ تقولا

 لمعي نأ ىرشبلا لقعلا ىلع رجح - كلذ ببسب امبر وأ - كلذ نع الضفو

 . ركفي نأو
 نكت مل ةيهولألا ناش ف ةسدقملا عماجملا اهتعدتبا ىتلا زاغلألا هذه نإق

 ىه ءايشآ ثالث روصتي نأ ىرشبلا لقعلل نكمي امف . ةغاستسم الو « ةلوقعم »

 لظ ىلاعتو هناحبس هللا نأ روصتب نأ نكميامو . تقولا تاذ ف دحاو ىهو ةثالث

 وه اذإ مث « نامزلا نم ىصحيالام نوكلا اذه نأش ريبدتو ةيهولألاب ادرفتم

 ريبدت لل هل انيعمو ةيهولألا ف هل اكيرش نوكيل رخأ انئاك دجوي - ةأجف -

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت !! نوكلا

 مماجلما هتعدتبا ىذلا « ! سدقملا » ثبعلا اذه نوك لجأ نمو

 ف ٠ لقعلا » ةسينكلا ترس دقف«غاستسم الو لوقعم ريغ « ! ةسدقملا »

 ةغاستسم « ةيفسلف ١ ةروص ىف ضقانتملا رفانتملا جيزملا اذه جارخإ ةلواحم

 نا لقعلا ىلع ترجح هتاذ تقولا فو ( ! ةغاستسم اهنإ اهنع اولاق مه وا )

 لك نم مغرلا ىلع ةلوقعم ريغ اهنأب لوقلا ىلإ ةشقانملا رجت الئل « اهشقاني

 ! اهيف تعضو ىتلا « ةيلقعلا » ةعانصلا
 ةضورفملا دئاقعلا وأ ١ تاملسملا » كلت ىبوروألا ركفلا ف تآشن مث نمو

 ىتلا رومألا نم - اهتقيقح ف - اهنأل ال025٤ اهتشقانم زوجيال ىتلا اضرف

 ةضورفمو . لقعلل ةضقاتم اهنأل نكلو . ةشقانم نود اهب ملسي نأ لقعلل ىغبني

 دناقعلا ةغايص قح مهسقنأل اومعز نيذلا « نيدلا لاجر لبق نم اضرف هيلع

 الاو ضارتعالا وآ ةشقانملا قح مهل نوكي نآ نود ةوقلاب سانلا ىلع اهضرفو

 - حاورألا قاهزإو مدلا رادهإ ىتح ءىش لك مهيف زوجي . نيقرام نیقطرهم اوناک

 ملاعم » هباتك ف « زلیو « اهنع لاق یتلا شیتفتلا مكاحم ناش نم انب رم امك

 ' ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۹٠٣ - ۹۰۲ ص ) ةيناسنالا خيرات

 بهاذم قفو نيقيكم الاجر جيردتلا ىلع اهتفقاسأو اهتسواسق حبصآف ١

 مهنم اريثك نال ارظنو .. ةتباثو ةرركم تاءارجإو ةيمتح تايداقتعاو

 مكحملا مخضلا مهتدابم نايتب ةمالس ىف ةبيرلا نورسي عجرألا ىلع اوناك

 ةلتسا نولمتحيال اوناك . هيف ةشقانم ةيآب اوحمسي مل ةقلطملا هتحصو
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 ريغ !وناك مهنأل لب « مهتديقع نم ةقث ىلع مهنأل ال  ةفلاخم ف نوحماستيالو

 . اهيف نيقثاو

 لتاق قلق نم اهرواسيام رشع ثلاثلا نرقلا فاو امدنع ةسبنكلا ف ىلجت دقو »

 دعب ارثأ هلعجت دقو « هلمكأب اهتايعدم ءإنب رخنت ىتلا ةديدشلا كوكشلا لوح

 لك فل ةقطارهلا ديصتت تناكو . ىسفن نانئمطا ىأ رعشتست نكت ملف . نيع

 فو ةرسألا تحت صوصللا نع - لاقي اميف- تافئاخلا زئاجعلا ثحېت امك ناكم
 . « نهشارف ف عوجهلا لبق بيلاودلا

 مهثبشت نم مغرلا ىلع - ىراصنلا نأ تبثت ىتلا ةيخيراتلا ةلدألا نمو

 اهب نونمؤي اونوكي مل- ةيهولألا ةيضق نأشب ةسدقملا مماجملا تاررقمب ديدشلا

 لوسرلا عم نارجن ىراصن دفو نم ثدحام « نيقيلا ةجرد ىلإ مهسفنأ ةليخد ىف

 : ةلهابملا ىلإ - هبر رمأب - مهاعد نيح ملسو هيلع هللا ىلص
 انسفناو « مكءاسنو انءاسنو « مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت : لق

 « «١ ١ نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهتبن مث ١ مكسفناو
 ىلص هللا لوسر عم ديدشلا مهلادج مغر اوفرصناو ةلهابملا نع اوعنتما دقف

 مساح نيقي ىلع اوناك ولو .. هللا عم هتيهولاو هلل ىسيع ةونب لوح ملسو هيلع هللا
 ! اوعنتماام

 ىلع رجحلل ىحورلا اهنايغط لك ةسينكلا تمدختسا دقف رمألا ناك ايآو
 ! « نيدلا » مساب كلذ تعنصو .. لقعلا

 .. ةسيذكلا هتعنص ىذلا كلذ نم ءىش ىلإ ةجاح ف سيل حيحصلا نيدلاو

 لوصأ نم ربتعت ‹ شقانتال « تاملسم » عيحصلا نيدلا ف نإ ةقيقح

 : مالسلا هيلع ليربج ثيدح ىف ءاج امك ناميالا

 هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نمؤت نأ : لاق ؟ نامیإلا نع ینربخأف : لاق »

 « ۲ ›« هرشو هریخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو

 اهيلع فرغتي امنإ ١ هسفن تاذ نم اهيلإ ليبس لقعلل سيل رومألا هذه ضعبو

 امو رخآلا مويلاو ةكئالملاب ناميإلاك « اميلست اهب ملسيو ؛ ىحولا قيرط نع

 ف ادراو هلک اذه ناکو .. رانو ةنجو ءازجو باسحو روشنو ثعب نم هيلع لمتشي
 . هيلع ضارتعا الو « ىسنكلا نيدلا « تاملسم »

 ١ ١ » نارمع لا ةروس ] 1١ [ .

  » ۲هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ملسم هاور .
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 تاسملسملاو حيحصلا نيدلا « تاملسم » نيب ايساسأ اقراف كانه نكلو

 ف اهتشقاتم نم مهعنمتو ارابجإ اهيلع سانلا ربجت تناك ىتلا ىرخألا ةيسنكلا
 مه درجم اومه وأ اهوفلاخ نإ نيدلا نع قورملاب مهمهتتو ء اهتحص رمأ

 ىلع فرعتلاو هللاب ناميإلا وه حيحصلا نيدلا ف تاملسملا هذه ىلإ لخدملاف

 ءىش لك ىلع هنآأو قلاخلا وه هنآ اهتمدقم فو « دحأ اهیف هکراشبال یتلا هتافص

 «« ١ ء هتنامأو هقدصو ملسو هيلع هللا ىلص لسرملا لوسرلاب ناميإلاو « ريدق

 ‹ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأيال ىحو هبر نع هب ربخي ام نأب ناميإلاو

 ناميإلا لبق اهنم دكأتلاو « اهيف ريكفتلا ىلإ ةحيرص ةوعد لقعلا ىع دي هذه لكو
 : مالسإالل نيوعدملا موقلل باطخ نم هللا باتك ىف ءاجام كلذ ىلع الاثم ذخو « اهب

 « ۲ ر« !؟ نوركذت الفأ ؟ قلخب ال نمک قلخب نمفأ »

 مهل مأ ضرألا نم اوقلخ اذام ىنورأ هللا نود نم نوعدت ام متيارأ لق »

 متنك نإ ملع نم ةراثأ وأ اذه لبق نم باتكب ىنوتيإ . تاوامسلا ف كرش
 « ۳ ر « نق دابص

 لالض ىف نوملاظلا لب . هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنوراف هللا قلخ اذه »

 « ١» ٤ نابم

 ام . اوركفتت مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ : ةدحاوب مكظعأ امنإ لق »

 « ۵ »« ةنج نم مكبحاصب
 « 1 » « .. اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول »

 العلو قلخ امي هلإ لك بهذل اذإ . هلإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام »

 « ۷ » « نرقصي امع هللا ناحبس « ضعب ىلع مهضعب

 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو . نآرقلا نوريدتي الفا »
 « ۸ » « اریثک

 . ميرم نبأ ىسيع حيسملا ىراصنلل ةبسىلاب وهو
 [ ١١ ] لحنلا ةروس ٠

 [ ٤ ] فاقحالا ةروس «

 [ ١١ ] نامقل ةروس +

 [ ٤١ ] ابس ةروس

 ٠ ءايبنألا ةروس ] ٠١ [
 ٠ نونمؤملا ةروس ] ١١ [
 E o e e e ٠ ءاسنلا ةروس ] ۸١ [



 - نمؤيل لقعلا لامعإو ربدتلاو ركفتلل وعدم وهو - ناسنالا نمأ اذإف

 ىلص لسرملا لوسرلا قدصب نمآو ؛ ريدق ءىش لك ىلع وهو قلاخلا وه هللا نأب

 دقف « هيف ةهبشال ىحو هبر نع لوسرلا هب ربخي ام نأب نمأو ٠ ملسو هيلع هللا

 امم تسيل اهنأل هسفن ءاقلت نم اهيلإ لصي نأ لقعلل ليبسال رومأب ىحولا هربخآ

 ردصملا نم ةيتآ اهنأل اهب ميلستلا هنم بلطو « هتبرجت الو هتيؤر طيحم لف عقي
 هسشقفن تقولا ف ىهو . هدنع نم ءىجي ام لك قدصو هقدصب نمآ ىذلا قحلا

 نمآ دقو اهب ملسي نأ هيلع بجوف .. اهيفني ايقيقح اليلد لقعلا كلمي الامم

 . اهب ميلستلا ىلإ هلصوت ىتلا اهتامدقمب
 اهيلع لدتسي نأ لقعلا كلمي ال رومأ :' حيحصلا نيدلا ف تاملسملا نأش اذه

 ىلإ ىعديال هنإ مث « اهيفني ايقيقح اليلد هتاذ تقولا ف كلميالو « هسفن ءاقلت نم
 رب دتلاو ركفتلا قيرط نع اهيلإ لصوت ىتلا تامدقملاب ملسي نأ لبق اهب ميلستلا
 . ضرألاو تاوامسلا توكلم ف لمأتلاو

 اهتشقانم نم سانلا تبهرأو اضرف ةسينكلا اهتضرف ىتلا تاملسملا اما
 . امامت كلذ ريغ یهف

 ول هناو « دحا دحاو هللا نأب ناميالا ىلإ لمأتلاو ربدتلاو لقعلا هجتي ثيحف
 هللا نإ ةسينكلا هل لوقت .. اتدسفل هللا الإ ةهلآ ضرألاو تاوامسلا ف ناك
 هعنمت مث « ةثالث دحاولاو دحاو ةثالثلا نإ هل لوقتف اديقعت رمألا ديزت مث « ةثالث
 .. باهرإلا قيرط نع ةشقانملا نم

 لك قلخ ىذلا هللا نأب ناميالا ىلإ - هريكفت لئاسوب - لقعلا هجتي ثيحو

 هنالو « ءیش لک توکلم هديب » هنال كيرش لک نع ینغ ف وه ًاریدقت هردقو ءیش

 هل لوقت .. هدحو ةدابعلاب ريدجلا وهف مث نمو « نوكيف نك » ءىشلل لوقي

 عم هلإ وه ١ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا وه هلل اكيرش كانه نإ ةسينكلا
 .. فلاخ نإ قورملاب همهتتو ةشقانملا نم هعنمت مث . هللا عم كلذك دوبعمو « هللا

 ةجاح ىف سيل هللا نأب ناميإلا ىلإ - ىتاذلا هقطنمب - لقعلا هجتي ثيحو

 سيلو - هل دابع مهو هتئيشمب مهَقَلخء٬هَقْلْح مهلك قلخلاو - دلولا ذاختا ىلإ
 ربدي ىذلا نميهملا وهو « هذاختا ىلإ هل ةجاح الام ذختي نأ هناحبس هنأش نم
 . نيعم ىلإ ةجاح الو دهجالو هناحبس هيلع ةفلك الب ‹ هدرفمب هلك دوجولا رمأ
 مث هتئيشمب ءىش لك قلخي امك هتئيشمب هقلخ « ادلو هلل نإ ةسينكلا هل لوقت
 . بيلصلا ىلع كلذ دعب هعضيل - اريبك اولع كلذ نع ىلاعتو هناحبس - هانبت
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 اهبكترا امنإ نبالا كلذ اهبكتري مل ةئيطخ نع كلذب رفكيل« بلصلا مالآ هعرجيو

 لوقتو اضرف كلذ هيلع ضرفت مث ! هللا الإ هيصحي ال نمزب كلذ لبق ءاوحو مدآ

 . ءامسلا ةنعل هيلع تلح دقف اهدقتعي مل نمو . ةديقعلا ىه هذه هل

 ليلد لك كلمي لقعلا نأل اهب ميلستلا نكمي ال ىتلا تاملسملا ىه كلت

 نم اهعدتبت ىتلا ةسدقملا عماجملا تارارق الإ ءىش ىلإ دنتست ال اهنألو « اهيفني

 نيدلا لاجر نوري سانلا امنيب « هللا دنع نم اهنأ معز درجم معزتو اهسفن دنع

 « فالتخالا دشأ مهنيب اميف نوفلتخيو « نورواحتيو نوشقانتي عماجملا كلت ف

 هب اومزتلال ايوامس ايحو ناک ولو - ىتاذلا مهريكفت نم رارقلا نوردصي مٹ

 ردصت هبلقألا نأ اذه نم ًأوسأ نوري مث - هيف فالتخالا مهلزجي ملو ةديقع

 عمجم ف ثدح امك ةوقلاب ةيرثكألا درطت مث ةيرثكألا ىلع اضرف هضرفت وأ رارقلا

 نم مهدرطت اهنأ كلذك معزت لب « بسحف عمجملا نم مهدرطت الو .. ةينودقلخ

 ! هللا ةمحر
 ترظح دقق اهب ميلستلا لقعلل نكميال ةموعزملا تاملسملا هذه نأ لجأ نمو

 اهيف ريكفتلا نأ سانلل تمعزو ٠ اهشقاني وأ اهيف ركفي نأ لقعلا ىلع ةسينكلا

 ‹ لادج ريغب اهب ميلستلا وه نمؤملل حيحصلا فقوملا نأو « ناميإلل يفانم

 نم هلوح نمو ابابلا « ةسادقل » لب - ! هلل - ال اهيف رمألا ضيوفتو

 ! نیدلا لاجر « رابک »
 لمقعلا طاشن شمكنا ةسينكلا هتسرام ىذلا ىركفلا باهرإلا لظ فو

 ةلواحمو ؛ ةسدقملا عماجملاو ةسينكلا هيلمت امب ميلستلا ف رصحناو ىبوروألا

 برق ىه « ةيفسلف » تاطلاغم ف . ميلسلا ريكفتلا تايضتقم نيبو هنيب قيفوتلا

 ! قيفوتلا ىلإ اهنم قيفلتلا ىلإ

 فو ملاعلا اذه لف رظنلا نع ىبوروألا ركفلا فرصنا ىرخأ ةيحان نمو

 تحوأ دقف . فرحملا ىسنكلا نيدلا تاريثأت نم رخآ ريشأتب ايندلا ةايحلا

 ميرقت وأ اهحالصإ ىلإ ليبس ال ايندلا هذه نأب سانلا ىلإ ةفرحملا ةيحيسملا

 الو ‹ كلذك ةصقادن ةيناسنإلا ةعيبطلا نأو . اهتعيبطب ةصقان اهنأل اهجوعم

 فرصو « ةلمج ايندلا ةايحلاب مامتهالا نع اهفرصب الإ اهحالصإ ىلإ ليبس

 ام ردسقب هنأو ٠ « ةيناملعلا » لصف ىف انحملا امك رخآلا مويلا ىلإ اهمامتها

 ىلإ برقأ نوكي - ةينابهرلاب - هيف ريكفتلاو ملاعلا اذه نع ناسنإلا فرصني

 . رخآلا ملاعلا ف برلا توكلمب زوفلا ىلا برقاو « حالصلا
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 ملاعلا نوئش ف رظنلا نع ىبوروألا ركفلا فرص ريكفتلا نم نوللا اذه
 ىضر ةايحلا روما ىفف . عاطتسم قاطن قيسضأ ىف الإ ىداملا نوكلاو ىضرألا
 ىلإ اوعلطتي ملو ١ «٠ , فافكلا شيعب - ةصاخ نونيدتملاو - ةماع سانلا

 ىلإ اوعسي مل مث نمو . نيدلا حور فلاخي كلذ نألء«هنيسحت وأ جاتنإلا ةدايز
 . هنيسحت وأ جاتنإلا ةدايز نم مهنكمت ملعلا ف ةدايز

 وآ كلف نم مهلوح نم ىداملا نوكلا نع مهتامولعم ةدايزب اومتهي مل كلذك

 قحتسيال - مهسح ف - رمألا نأل ؛ خلا .. ءايزيف وا ءايميك وا تايضاير
 اذه نع « ةينيدلا » رداصملا اهمدقت ىتلا تامولعملا نألو ٠ ةيحان نم مامتهالا

 هللا نا ودعت تاموطملا كلت نكت ملو . ىرخا ةيحان نم مهل ةيافك اهيف نوكلا
 ءىش لك ناو « اهديري وه ةياغلو  اهملعي وه ةمكحل اهتروص ىلع ءايشألا قلخ
 قح هتاذ ف اذهو ٠ رييغت الب لزألا ذنم هللا هدارأ ىذلا وحنلا ىلع ىرجىي

 طيحملا ىداملا نوكلا رهاوظل ىليصفتلا ريسفتلا ىطعيال هنكلو « كشالو
 ! ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا ىف مئادلا لوحتلا نم ثدحي ام الو ! ناسنإلاب

 - ىمسي اميف ىبوروألا ركفلا ناك روصحملا قلغملا قيضلا وحنلا اذه ىلع
 ميخ . نورق ةرشع ءاهز ترمتسا ىتلا . ةملظملا ىطسولا روصعلاب - كانه

 ىسنكلا نايغطلا لظ ىف « راصحنالاو راسحنالاو لهجلا مالظ ابوروأ ىلع اهيف
 . فارطألا بعشتملا ناولألا ددعتملا

 ف نيملسلملاب اهكاكتحا ةجيتن ةصهنلا رصع ىف قيفت ابوروا تادب املف
 ىف ةفاقثلاو ملعلا زكارمب ىملسلا لاصتالاو  ةيحان نم ةيبيلصلا بورحلا
 ةلاح ف ىبوروألا لقعلا ناك « اهريغو ةيلقصو ىقيرفإلا لامشلاو سلدنألا

 تمستا امك  نكلو . ريكفتلا ةيرح ىأ « لمعلا ىف هتيرح دادرتسال فيذنع قوشت
 ةيرح ىلع رجحلاو لقعلا رود ءاغلإ ف فرطتلاب ةملظملا ىطسولا روصعلا ةرتف
 بناج« رخآلا بناجلا ف فرطتلاب اهدعب امو ةضهنلا ةرتف تمستا كلذك « ركفلا
 « هيف لخاد ريغ وا لقعلا لاجم ىف الخاد ناك ءاوس ٠ ءىش لك ف ركفلا لامعإ
 ! عورشم ريغ وأ اعورشم ديقلا ناك ءاوس « ديقلا لبقتال « ةيرحب » هلامعإو

 لكب ةيقيرغإلا ةيلهاجلا ىلإ ةدوعلا رصع وه « ءايحإلا ١ يصع ناك

- 
 مهملظو مهعشج لكب - مهدناست ةسيئكلا تناك دقف كلذ عمو ' لاحلا ةعيبطب ييعاطقإلا ادعام

, ٠ ١ 
 عاطقإلا تاوذ نم تحبصا دق تناك اهتاذ ىه اهنأل
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 هداعيا ةلواحمو ٠ نيدلا نم روفنلا وه .. ديدج فارحنا ةدايز عم .. اهتافارحنا

 . ةايحلا تالاجم نم لاجم لك نع

 ىلع فقت ةصحاف ةرظن مزلتست ةرتقلا كلت ف ةيبوروألا ةايحلا نآ ةقيقحلاو

 دعب اميف تضخمت ىتلاو . اهنايك ف رومت تناك ىتلا ةفلتخملا لماوعلاو تارايتلا

 . ةيبرغلا « ةراضحلل ١ ةيلاحلا ةروصلا نع

 ف تضفرو ١ نيملسملاو مالسإلا نم اريثك انيش اهتضهن ىف ابرو تذخأ دقل
 لصفلا ف انيب امك - ةايح جهنمو ةديقعو انيد مالسإلا دمتعت نا هتاذ تقولا

 انتقو ىلإ ةيبروألا ةايحلا ىف ىدملا ةديعب راثأ كلذ ءارج نم ناكو - قباسلا
 .. رضاحلا

 نيملسملاب ىملسلاو ىبرحلا كاكتحالاب ةليوطلا اهتوفغ نم ابروا تحص دقف

 . برغلاو قرشلا ف

 دق تناك ىذلا ىقيرغإلا ٹارتلا الإ نيملسملا نع ذخأت مل اهنأ ابروا معزتو

 ‹ هتدرتساق نيملسملا دنع اظوفحم هتدجوف  ةملظملا اهروصع ف هتعاضا

 . هساسأ ىلع اهتضهت تماقآو

 الإ اهنم جني مل ىتلا ةطلاغملا نم ريثك ء ىشو قحلا نم ليلق ءىش معزلا اذه فو

 . نيفصنملا ابروأ باتك نم ليلق ددع
 اظوفحم ناك ةملظملا اهروصع ىف ابروأ هتدقف ىذلا ىقيرغإلا ثارتلا نا امآف

 ناك ىتلا مجارتلا فو« ةيمالسإلا ةفسلفلا ١ ىمسي اميف نيملسملا دنع

 ف ملعتلا قيرط نع هتدرتسا ابروا ناو ١ ةيقيرغإلا نع اهومجرت دق نوملسملا

 . حيحص اذهف .. هيلع اهتضهن نم ابناج تماقاوءنيملسملا سرادم

 نكي مل٠ هلاهبصعتو هب ابروأ زازتعا لك ىلع  ىقيرغإلا ثارتلا اذه نكلو

 . قالطإلا ىلع ةضهن ىأ الو « ةيبروألا ةضهنلا ةماقإل - هدحو - احلاص

 . ةايحلا عقاو نع ةعطقنملا ةينهذلا ةيديرجتلا « راكفألا » نم ةعومجم هرابتعاب

 هيلصألا هتئيب ف ةايحلا موادي نأ عطتسي مل - ىركفلا هناعمل لكب - وهو

 عاستا ىلع ةديدج ةضهن ثعاب - هدحو - نوكي نأ نع الضف ٠ هتتبنا ىتلا
 ! ثيدحلا رصعلا ق هلك ملاعلا عاستا ىلعو . اهلك ابروأ

 موقل اداز نوكت نأ نكمي ئدابمو ميق راكفألا هذه ىف دجوي ٠ معن

 - اهدحو - اهنكلو . ةلماش ةضهن ةماقإ ف نوبغريو  ةايحلا ف « نوبغري »
 . كلت الو ةبغرلا هذه مهيف ثعبتال



 ىذلا رثألا ىه تناك « ةلماش ةضهن ةماقإ ف ةبغرلاو ٠ ةايحلا ف ةبغرلا امنإ

 ملاعلا ف ةراوملا ةايحلل اهتسمالمو « نبيملسملاب اهكاكتحا نم ابروأ هتذخا

 .. هيف ةلماشلا ةضهنللو « ىمالسالا

 .. طقف اذه سيلو

 ةكرحلاو ةايحلا ىف ةبغرلا كلت نيملسملاب اهكاكتحا نم منغت مل ابروأ نإف

 ةضهنلا كلت « تاموقم » كلذك تدجو لب ١ بسحف ةلماشلا ةضهنلا ةماقإو

 رصنعلاو ؛ هذخا اهعسوام لك اهنم تذخأف « نيملسملا دنع ةدوجوم اهلماكب

 ديشرتب نيمقلا ديحولا رصنعلا وه ناك - مالسإلا وهو - هذخآ تضفر ىذلا

 ةيبصعلا نم عفادب - تضفر اهنكلو .. اهترثع نم ابروأ ةلاقإو ةضهنلا كلت

 ىتلا ىه .. ءاجرع ةضهن تماقأو ١ ىرهوجلا رصنعلا ترسخف - ةيبيلصلا

 ! ضرألا ناكس لك مويلا اهنم یناعی

 نع ابروأ هتذخا ام لك ىه اهدحو ضوهنلا ةبغرو ةايحلا ةبغر نكت مل« معن

 . نيملسملا

 اهنيد لاجرو ةسينكلا هكلمت ام الإ ملع لك نم ةمات ةلاهج ىف ابروأ تناك دقل
 ` . ءاطخألاب وشحم اهمظعم ةيحطس تامولعم نم

 كلفلاو بطلا ىف .. ملعلا تالاجم لك ف .. « ملعلا » اودجو نيملسملا دنعو

 تناك ىتلا ةيمالسإلا ةينيدلا مولعلا بناج ىلإ؛ءايميكلاو ءايزيفلاو تايضايرلاو

 . ةيمالسإلا تاعماجلا فل - بنج ىلإ ابتج - سردت

 « ةيبرعلا ملعتيلف ‹ ملعتي نأ دارأ نم : « نوكيب رجور » لوق انب رم دقو

 « ملعلا ةغل ىه اهناف

 : سلدنألا ف نورقب كلذ لبق « ىبطرقلا ورافلآ » ةلوق انه فيضنو

 بتك نوسردي مهف ١ مهصصقو برعلا راعشأب نويحيسملا ىناوخإ برطي »
 ىبرع بولسأ ىلع لوصحلل لب « اهدينفتل ال نييدمحملا ةفسالفلاو ءاهقفلا

 بتكلا ىلع ةينيتاللا تاقيلعتلا ارقي ايناملع مويلا دجت نيأف . قيشر حيحص

 ! هافسأاو ؟ لسرلاو ءايبنألا بتكو ليجنإلا سردي ىذلا كلذ نيأو ؟ ةسدقملا

 الو بدأ ىأب ملع ىلع اوسيل« بهاوم سانلا زربأ مه نيذلا نييحيسملا بابت نإ

 مهو ‹ فغشو هفهلب اهنوسرديو برعلا بتك نوأرقي مهف ‹ ةيبرعلا ريغ ةغل ةيا

 ناكم لك ف نومنرتيل مهنإو « ةظهاب تاقفن مهفلكت ةلماك تابتكم اهنم نوعمجي
 اذإ ةيارز فل نوجتحي ىرخألا ةيحانلا نم مهارتل كنإو . برعلا ثارت حدمب
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 ! هابلق رحاوف . مهتافتلاب ةريدج ريغ تافلؤملا كلت نأب ةيحيسملا بتكلا تركذ

 ءاشنإ ىلع رداق فلألا ف دحاو مهنم دجوي داكي الو « مهتغل نويحيسملا ىسن دقل

 ‹ ةيبرعلاب ةباتك رمألا ىعدتسا اذإ نكلو ! ةميقتسم ةينيتالب قيدص ىلإ ةلاسر

 نم نوكي ام مظعأب ةغللا كلت ف هسفن نع ربعي نأ عيطتسي نم مهنم مكف

 برعلا رعش همظن ةحص ىف قوفيام رعشلا نم نوضرقي دقل لب « ةقاشرلا

 . «۱ ر« مهسفنا
 ىف ةبغرلا بناجب نيملسملا نع ابروأ هتذخأ ىذلا وه هدحو ملعلا نكي ملو

 ٠ ملعلا هيلع ميقت ىذلا جهنملا كلذك تذخا امنإ « ضوهنلا ىف ةبغرلاو ةايحلا

 . ىبيرجتلا جهنملا وهو

 : » Making of Humanity ةıluiإلا ءiڊ « باتک ف تلوفیرب لوق

 دنع موجنلا ملعو . دوجو هيف ملعلل نكي مل - انيار امك - ميدقلا ملاعلاف »

 اهوذخآو مهدالب جراخ نم اهوبلجتسا ةيبنجأ امولع تناك مهتايضايرو نانويلا

 ةفاقثلاب ايلك اجازتما جزتمتف مايألا نم موي ىف ملقأتت ملو « مهاوس نع

 نكلو . تايرظنلا اوعضوو ماكحألا اوممعو بها ذملا نانويلا مظن دقو . ةينانويلا

 جهانملاو « اهزيكرتو ةيباجيإلا تامولعملا عمجو « ةاناو باد ف ثحبلا بيلاسا

 كلذ لك « ىبيرجتلا ثحبلاو « ةرمتسملا ةقيقدلا ةظحالملاو « ملعلل ةيليصفتلا

 ابروا ىف رهظ دقف « ملعلا » هوعدن ام امأ . ىنانويلا جازملا نع امامت ابيرغ ناك

 قرط نم « ةثدحتسم ءاصقتسالا نم قرطلو « ةديدج ثحبلا نم حورل ةجيتن

 اهفرعي مل ةروص ىلإ تايضايرلا روطتلو « سيياقملاو ةظحالملاو ةبرجتلا

 ملاعلا ىلإ برعلا اهلخدا ٠ ةيملعلا حهانملا كلتو « حورلا هذهو .. نانويلا

 « ۲ ر« یبروالا
 : تلوقيرب .. لوقي .. هدحو ىبيرجتلا جهنملا الو هدحو ملعلا نكي مل كلذك

 ىلع ( ةيمالسإلا دصقي ) ةيبرعلا ةراضحلا هب تداج ام مهأ ملعلا ناك دقل »

 اهتدلو ىتلا ةيرقبعلا نإ .. حضنلا ةئيطب تناك هرامث نكلو « ثيدحلا ملاعلا

 ءافتخا نم ليوط تقو دعب الإ اهناوفنع ف ضهنت مل ٠ اينابسأا ف برعلا ةفاقث

 ىلإ ابروأ داعا ىذلا وه هدحو ملعلا نكي ملو . مالظلا بحس ءارو ةراضحلا كلت

. 
 ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲ ~~ ۸۱ سه موابینورج مالسالا ةراضح«

N» 

 ةمجرتلا نم ٠١ ص دومحم سابع ةمجرت « لابقا دمحم فيلأت ١ ىنيدلا ركفلا ديدجت » باتك نع ۲ +

 . ةيبرعلا

10 



 تثعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارثؤم نم ةريثك ىرخأ تارثؤم نإ لب . ةايحلا
 ةيحان ةمث سيل هنأ نم مغرلا ىلع هنإف ةيبروألا ةايحلا ىلإ اهتعشأ ةروكاب
 ةفاقثلا تارثؤم ىلإ اهلصا عاجرإ نكميو الإ ىبروألا راهدزالا ىحاون نم ةدحاو
 مهأو نوكتام حضوأ دجوت تارثؤملا هذه نإف ٠ ةعطاق ةروصب ةيمالسإلا

 ةزيامتم ةوق نم ثيدحلا ملاعلل ام نوكت ىتلا ةقاطلا كلت ةأشن ف ٠ نوكتام

 ثحبلا حورو ةيعيبطلا مولعلا ف ىأ : هراهدزال ىوقلا ردصملا لو « ةتباث
 . . ١ ,« ىملعلا

 ءدسب ىف ابروا هتذخا ام ليصفتلاب ىصحن انحر ول دارطتسالا انب لوطيو
 نإ لوقنف ليصألا انعوضوم ىلإ دوعن انكلو . نيملسملاو مالسإلا نم اهتضهن
 جسهنمو ةديقع هتاذ مالسإلا ذخأت نأ تضفر اهنكلو تذخآ ام تذخأ ابروأ

 نيدلا نم الدب امهنم دمتست ةينامو لاو ةيقيرغإلا ةيلهاجلا ىلإ تداعو « ةايح
 لخدت نا ةيبصعلا عفادب تضفر ىذلا حيحصلا«نيدلاو « هتظفل ىذلا ىسنكلا
 ديدج فارحنا ةدايزب ةينانويلا ةينالقعلا ىلإ - انلق امك - تداع مث نمو . هيف

 . ةايحلاو ركفلا تالاجم نم هجارخإ ىلإ ىعسلاو«نيدلا نم روفنلا وه
 نكلو « اهتايح عقاو ف ةصلاخ ةينثو ةيلهاج ةيقيرغإلا ةيلهاجلا تناك دقل

 ىلع هروصت اولواحو « ىلاعتو هناحبس هللا ف اوركف « ةفسالفلا ءو « نيركفملا »
 تبعشت نکلو « هلالجو هلامکو هتينادحو ىلإ اودتهاف ؛ مهلوقع تدهتجا ام ردق

 اذهو لامكلا اذه هنك نوفصي اوذخأ نيح اهل رارق ال تاهاتم ف نونظلا مهب

 . وطسرأا روصت نم انب رم امك « لالجلا

 ةيفيك ىف « اهلقع » ترخس دقف ةضهنلا رصعو ءايحإلا رصع ةيلهاج اما
 !دحاو ةايحلاو ركفلا نيدايم نم ةيهولألا عوضوم جارخإو « هللا نع ءانغتسالا

 .رخآلارثإ

 عوضخلا هانعم ىنيدلا ريكفتلا نأ كلذ ! داحلإلا هانعم « رحلا ريكفتلا » ناك

 ةيرحلا ىنعمف . ركفي نأ هيلع ترجحو لقعلا هب ةسينكلا تديق ىذلا ديقلل
 ابروا ماما نكي ملو . ريكفتلا نم لقعلا لغي ىذلا ديقلا كلذ ميطحت وه ةيركفلا
 وهو .. ةيركفلا ةيرحلا ىلإ دحاولا ليبسلا كلذ الإ مالسإلا تضفر نا دعب
 ! نيدلا ىلع جورخلا

 ٠٤١ ص قباسلاردصملا . ١ ء



 « ثيدحلا ركفلا اشنم » باتك ف همالك نم انلقن نأ قبس امك نوتنرب لوقي

 : ( دارم نمحرلادبع ةمجرت - هةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١١ ص )

 ومن نإف .. نوكلا نم ةعيبطلا قوفامو هللا ةلازإ وحن هجتي ىلقعلا بهذملاف »
 عم ةدشب طبتري ةيملعلا بيلاسألل ع رابلا مادختسالا دايدزاو ةيملعلا ةفرعملا

 « .. نوكلا وحن ىلقعلا مضولا ومن

 هتنبام لك مدهت ةيببسلا نإ » : نتوين هفشك ىذلا ةيببسلا نوناق نع لوقيو
 اذه ىف ( ةينيدلا تادقتعملا دصقي ) ةئطاخلا تادقتعملاو تاماهلإلاو تافارخلا

 ( قباسلا عجرملا نم ٠١١ ص ) « ملاعلا

 ةعاسلا هذه مناص نكلو ةعاسلا مناصب هبشأ نتويت فرع ىف هلالا » : لوقيو

 نأ هناكمإبف « دبألا ىلإ اهطابر ىلع دش نأ ثبلي مل « نوكلا اهب ىنعنو ةينوكلا
 . دبالا ىتح لمعت اهلعجي

 ةمخضلا هتلآ نم ءازجأك هلإلا مهممص دقف ضرألا هذه ىلع لاجرلا امأ »

 هلإلا ىلإ ةالصلا نم ةدئاف وأ عاد ةمث سيل نأ ودبيل هنإو . اهيلع اورجيل هذه

 ف لخدتلا دارا ام اذإ عميطتسيال ىذلا « ةينوكلا ةمخضلا ةعاسلا هذه عناص

 !! ۾« هلمع

 . صوصنتلا هذه دنع ةفقو انلو

 لعف در نكي مل« داحلإلا ىلا هجتملا « نيدلا نم رفانلا ىركفلا هاجتإلا نإ

 ةشقانم نم افوخ لقعلا ىلع رجحلا وهو ةسينذكلا ءاطخأ نم دحاو ًاطخل

 ةددعتم ءاطخأل ةجيتن وأ لعف در ةقيقحلا ف ناك امنإ « ةضورفملا « تاملسملا »

 ةرطيسلا لظ ف نورق ةدع ابروأ اهتتاع ىتلا ةيملعلا ةلاهجلاف .. دحاو تقو ف

 ىف هتعيبط نم تسيل ةنتف - ملعتت ابروأ تادب نيح - ملعلل تلعج ةيسنكلا
 ملعلل ةسينكلا برح نأ نع الضف « ةيوسلا سوفنلا فو ةيداعلا لاوحألا
 وه ىملعلا ثحبلا قيرط تلعج - نيدلا مساب - ةضهنلا دهع ف ءاملعلاو
 . نيدلا ةا داعم قيرط

 نيرضفانتم نيدن اسيل « ةيناملعلا » لصف فف انيب امك ملعلاو نيدلا نإ
 ةعزنف ! هنع امغغرو رخآلا باسح ىلع ةرطيسلل ىعسي امهنم لك نييداعتم

 - ةيوسلا سفنلا ف - ةرطفلاو ‹ ةيرطف ةعزن امهاتلك ةفرعملا ةعزنو ةدابعلا

 ةيصخشلا ءانبل ةفلتخملا اهبناوج نواعتت امنإ ١ ضعب عم اهضعب رفانتيال
 بناوجلا دحأ ف صقن وأ ةدابزل ةيصخشلا لتخت دقو . ةنزاوتملا ةيوسلا
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 اهنكلو . سفنلا ف ىرخألا بناوجلا ىلإ سايقلابو . ضورفملا هدح ىلإ سايقلاب
 ىعيبطلا رمألا وه اذهف « سفنلا ىف اهلك ةرطفلا بناوج عامتجا نم طق لتختال
 اللخ سفنلا لتخت . حيحصلا وه سكعلا لب « هنودب سفنلا ميقتستال ىذلا

 . رخآ بناج هلحم لحيل رمضي وأ ةرطفلا بناوج نم بناج حازي نيح ادكؤم
 رمألا وه اذه ناك « هنم ملعلا ابروأ تقتسا ىذلا ىمالسإلا ملاعلا فو

 رفانت الو عزانت الب نينواعتم نيدناستم اعم ناشيعي ملعلاو نيدلا ناك : عقاولا

 ىف لمعي « اهنع اقثبنم ةديقعلا نم اعبان رمألا ةقيقح ىف ملعلا ناك لب . ماصخ الو
 ىتلا ةيرحلاو . هيف لمعي ىذلا هلك مساولا لاجملا كلذ هل ناك كلذ عمو ٠ اهتمدخ

 ىتلا ةديفملا ةيلمعلا رامثلاو « اهنيودتو جئاتنلا ليصحتو ثحبلا ف اهسرامي
 . ةرهاز ةيملع ةضهن اهيلع موقت

 ! ةنتف نيملسملا سوفت ىف ملعلل نكي ملو
 ! هللا ناكم اهلإ مهسح ىف راص الو « نيدلا نع مهنتف وه ال
 نم اهظح ذخأت ىتلا « ةيوسلا ةرطفلا هلوانتت امك هنولوانتي اوناك مهنأل

 امهنيب رفانت الب كلتو هذه بلطتو « ةيملعلا ةفرعملا نم اهظح ذخأت امك ةدابعلا

 ! مادص الو

 وأ كلفلا وا بطلا ف املاع - نايحألا نمريثك ف - دحاولا ملاعلا ناك دقو
 هذه ف ارحبتم « تقولا سفن ىف ةينيدلا مولعلاب املاعو خلا .. تايضايرلا

 نع ملعلا هفرصي الو ملعلا نع نيدلا هفرصيال « تقولا تاذ ف انزاوتم  كلتو
 . نيدلا

 سردت ابروا تلظ ىذلا - لاثملا ليبس ىلع - مثيهلا نب نسحلا ناكو

 اهقوفتل رشع عساتلا نرقلا ةيادب ىلإ ( تايرصبلا ) ءوضلا ملع ف هتايرظن
 بجعأ نم هتقو ىلإ سايقلاب تناك ةظحالم تبثا ىذلاو « رهابلا اهمدقتو
 هريس مدعو اينحنم امسج هتسمالم دنع ىئوضلا عاعشلا ءانحنا ىهو « بجعلا

 ىملعلا هجاتنإ مدقي كلت ةيملعلا هتيرقبع لك ىلع ناك - « ٫ ١ ميقتسم طخ ف
 ! هيلع همعن ضيف ىلع هركشيو هيلع ىنثيو هللا دمحيو « هللا مساب

 ىلع نورق ةدع هوبحاص مهنأل  ةنتفللآراثم نيملسملا دنع ملعلا نكي مل! الك

 نرقلا فو ' قئاقدب اهبورغ دعب اهارن لظنو  قئاقدب ىقيقحلا اهروهظ لبق سمشلا ىرن اننا كلذب رسفو « ١ ١
 مارجالا لوح ىنحني لب اميقتسم اراسم ذختيال عساولا نوكلا فل ءوضلا نا نيتشنا فشتكا نيرشعلا

 . ةيبذاجلا لعفب ةيوامسلا



 ىف عبن هنألو  ةضهنلا رصع ىف ابروأ تئجوف امك هب اوئجافي ملفءةيورو ةنازر
 نيدلا نيب راث ىذلا ماصخلا كلذ نيدلا نيبو هنيب رثي ملف نيدلا عبن نم مهتايح

 يلع اهب حتفي ةينابر ةحفن ملسملا سح ىف اهلك ةفرعملا نألو « ابروأ ىف ملعلاو

 اراروزاو هنعادعب ال ١ هللا ىلإ برقتلا نم اديزم هسح ىف اهؤازج نوكيف « هدابع
 . هتدابع نع

 انب رم امك داحلإلا ثعاوب نم اثعاب تاذلاب ةيببسلا نوناق فاشتكا ناك كلذك

 . « نوتنرب » مالک نم
 ! ةسينكلا وه اضيا كلذ ىف لوئسىملاو

 مهيلإ ىحوتو « نورق ةدع ملعلا نع سانلا فرصت ةسينكلا تلظ دقل
 هللا نأ - انلقامك - زواجتي نكب مل ىذلا « ملعلا نم ىه اهدنع امب ءافتكالاب

 اهلك رومألا عاجرإ ىا .. اهديري ةياخلو اهملعي ةمكحل اهتروص ىلع ءايشألا قلخ

 اذه ىلع امئاد زكري نأ نيدلا نأش نمو . هتئيشمو هللا ةدارإ ىلإ اهلك رهاوظلاو
 : نأشلا اذه ف ميركلا نآرقلا ف ءاج ام ضعب ىلإ رظنا . ىنعملا

 تاوامسلا قلخ ىف نإ . ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو »

 امو سانلا عفنيامب رحبلا ف ىرجت ىتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو

 ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعي ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنا

 موقل تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو

 . نوميست هيف رجش هنمو بارش هنم مكل ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وه د

 كلذ ف نإ . تارمثلا لك نمو بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب مكل تبني

 موجنلاو ٠ رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا مكل رخسو . نوركفتي موقل ةيآل
 افلتخم ضرألا ف مكلأرذ امو . نولقعب موقل تايآل كلذ ف نا. هرمأب تارخسم

 امحل هنم اولكأتل رحبلا رخس ىذلا وهو . نوركذي موقل ةيآل كلذ ف نإ . هناولا

 نم اوغتبتلو هيف رخاوم كلفلا ىرتو  اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط

 البسو اراهناو ١ مكب ديمت نا ىساور ضرألا ف ىقلأو ٠ نوركشت مكلعلو هلضف

 الفأ ؛ قلخيال نمك قلخي نمفا . نودتهي مه مجنلابو تامالعو . نودتهت مكلعل

 «٠ ۲ ٠ ميحر روهغل هللا نإ . اهوصحتال هللا همعن اودعت نإو ° نوركذت

 ١ ]ةرقىلا ةروس ١٤ [
 لحىلا ةروس ] ٠١ - ۱۸ [



 هبلق لظي ىكل هللاب امئاد ناسنإلا ركذي « نيدلاف » .. ةحضاو كلذ ةمكحو

 . هرومأ نمرمأ لك ف هيلإ علطتيو « هاشخيو هبحيف « هتالاح عيمج ف هللاب اقلعم
 نأ امئاد ةضرع ناسنالا نإلو .. ميقتستو ناسنإلا سفن حلصت هدحو اذهبو

 لك اهنع أشني ىتلا ةلفغلا هكردتال ىتح هريكذت ف حلي حيحصلا نيدلا نإف ىسني

 . ضرألا ىلع رشبلا ةابح ف رش

 ةئيشم ىلإ اهلك رومألا در ىلع حيحصلا نيدلا ف ديدشلا زيكرتلا اذه نكلو
 فو ى داملا نوكلا ف « ةرهاظلا بابسألا » نع ثحبلا نم نيملسملا منمي مل« هللا

 . كاذو اذه نيب مهسح ف ضراعت الب  ةيرشبلا ةايحلا

 « ١ ر هردقو هللا ةئيشم ىلا قحب ءىش لك در دقو - حيحصلا نيدلا نإ كلذ

 نوكلا ىف اهلالخ نم هللا ةدارإ لمعت ةينوك اننس كانه نأ ىلإ رشبلا هبن -
 ةايحلا ف اهلالخ نم ةدارإلا كلن لمعت ىرخأ اننس كانه نأ امك « ىداملا

 - ضرألا ريمعتب اوموقيل ىلوألا ١ كلتو هذه ىلع فرعتلا ىلإ مهاعدو « ةيرشبلا

 ىرخألاو - اهلا نم ناسنإلا قلخ ىتلا « ةفالخلا » ةمهم نم ءزج وهو
 . ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ريمعت متي نيح ةدشار ةفالخلا هذه نوكتل

 اهتباترو اهماظتناو نوكلا ف هللا تايآ ىلإ سانلا رظن تفلي نآرقلا لظ دقل

 : اهطابضناو اهتقدو

 سمشلا انلعج مث « انكاس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ »

 « ۲ ر« اریسپ انضبق انیلإ هانضېق مث . الیلد هيلع

 انلعجو . نولكأي هنمف ابحاهنم انجرخاو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو »

 هتلمعامو هرمث نم اولكأيل . نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخن نم تانج اهيف

 نمو ضرألا تبنت امم اهلك جاوزألا قلخ ىذلا ناحبس ؟ نوركشي الفا ٠ مهيديأ
 . نوملظم مه اذإف راهنلا هنم خلسن ليللا مهل ةيآو . نوملعيال اممو مهسفنأ

 لزانم هانردق رمقلاو . ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ . اهل رقتسمل ىرجت سمشلاو
 ليللا الو رمقلا كردت نأ اهل ىغبني سمشلا ال . ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح

 « ۲ »۰ نوحبسپ كلف ف لكو راهنلا قہاس

 [ ٤١  رمقلا ةروس ] « ردقب هانقلح ءىش لك انإ ء١ ىلاعت لوقي . . ١
 [ ٤٠١ - ٤١ ] ناقرفلا ةروس « ۲ ,
 [ ٤١ -' ۳۲ ] سی ةروس ۰ ۲ ۰
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 ١» ١ ٠. !؟ نورصبت الفأ مكسقنأ قو ‹ نينقوملل تايآ ضرألا فو »

 ف لمأتلا ىلإ مهوعدي هللا نأ ةرركتملا تاهيجوتلا هذه نم نوملسملا مهفو
 . ءىش اهزجهيال ىتلا ةرداقلا هللا ةردق ىلع اوفرعتيل . مهلوح نم نوكلا اذه

 ىتلا تاقاطلاو ء نوكلا اذه ف اهعدوآ ىتلا ةينابرلا ننسلا ىلع كلذك اوفرعتيلو

 : هللا لضف نم اوقتبيو « ضرألا ةرامعب اوموقيل هيف مهل اهرخس

 ةرصبم راهنلا ةيأ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو »

 هانلصف ءىش لكو ١ باسحلاو نيذسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل

 نم ىرست له رصبلا عجراف ٠ توافت نم نمحرلا قلخ ف ىرتام »

 « ٣ »۲ روطف

 مدقتف .. هرارسأ ىلع نوفرعتيو نوكلا اذه « نوسردي » اوقلطنا مث نمو
 تايضايرلاو كلفلاو ءايميكلاو ءايزيفلا ف « امخض امدقت مهيديأ ىلع ملعلا

 نيب نم - اوفشتكاو .. ةيبيرجتلاو ةيرظنلا مولعلا نم اهريغو بطلاو
 « مالظورون نم « ىداملا نوكلا ف ثدحي ءىش لكل اببس كانه نأ - اوفشتكاام

 .. خلا .. صقنو ةدايزو بصخو بدجو « رطمو حايرو « فوسخو فوسكو
 . خلا

 نتوينل ةبسنلاب ناك امك مهل ةنتف نكي مل « رهاظلا بسلا » فاشتكا نكلو
 ! « ءاملعلا » نم هدعب نمو

 اونغتسي ملو ٠ ىلاعتو هناحبس هللا وهو ىقيقحلا ببسلا نم اليدب هولعجي ملف

 زجعي ثيحب ةقيلطلا هللا ةئيشم ديقت ةيمتح هل نأ اوروصتت ملو « هللا نع هب

 . هدعب نمو نتوين مهوت امك . ءاشي امب نوكلا ف فرصتلا نع هناحبس

 ىرجت ىتلا « ةيراجلا ةنسلأ » وه « رهاظلا ببسلا » اذه نأ اوفرع امنإ

 هناحبس هللا نم اليدب تسيل ىهف مث نمو  اهلالخ نم ىداملا نوكلا نوئش

 اذه رومأ نم رمأ ىآأ ریسفت نیب ضراعت الو « هتئیشم نم ءزج یهو  یلاعتو

 رهاظلا ببسلا مادام ٠ هللا ةئيشم ىلإ عجار هنأب هريسفتو رهاظلا هببسب نوكلا

 هوسمسام نيب ضراعت الف مث نمو « هللا ةئيشم نم « ةيراجلا ةنسلا » وأ

 [ ۲١ - ۲۰ ] تایرادلا هروس# ۱ ,

 [ ١١ ] ءارسالا ةروس ۲ ,
 [ ٣ ] كلملا ةروس» ١



 كلتو هذهب ناميالا كيلع عنتمي ثيحب « ةعببطلا ءاروام » هومسامو « ةعيبطلا »

 ءاروام نأ ةجيتن « ابروأ ف ةضهنلا دعبام ةينالقع تمهوت امك دحاو نآ ف
 ةرهاظلا بابسألا ىفنب ناك لقعلا ىلع رجحلاو ةيسنكلا ةرطيسلا لظ ف ةعيبطلا

 « رهاظلا ببسلا » فاشتكا نأو « نوكلا رومأ نم رمأ ريسفت ف اهيلع لوعيال وأ
 ايداعمواضهانم - مث نم - عضوف« ةسيذكلاو نيدلل ءادعلا نم وج ف ءاج

 ءاروامب ناميإلا لظ ف - اولظ كانه موقلا نأ ىلإ ةفاضإلاب ٠ ةعيبطلا ءارو امل

 اذه ف مهب طيحي امم ريثكب قبطم لهج ف - ةيسنكلا ةقيرطلا ىلع ةعيبطلا
 نوكلا اذه نع تامولعم طسو ف رهاظلا ببسلا فاشتكا ءاج امنيب ‹ نوكلا

 ۰ ! لوقعلا رهبت
 ةيلهاج ىف ابروأ تنتف امك رهاظلا ببسلا فاشتكاب نوملسملا نتفي مل! الك

 نم اديدج موي لك نوفشكي اولظ لب « مهدنع ةملظملا « ىطسولا نورقلا دعبام
 . ضرألاو تاوامسلا تاقاطل اديدج اريخست هب نوققحيو نوكلا اذه رارسا

 ليق نم اهريخست قيقحت جاتحب ىتلاو « ناسنإلل الصا هللا نم ةرخسملا

 ليوحتل ىلضع دهجو ةينابرلا ننسلا ىلع هب فرعتي ىلقع دهج ىلإ ناسنإلا
 . عقاو ىلا ةيرظنلا ةفرعملا

 « ١ »« هنم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو »

 عمسلا مكل لعجو ائيش نوملعتال مكتاهما نوطب نم مكجرخا هللاو »
 « ۲ ء,« نوركشت مكلعل ةدئفالاو راصبألاو

 « ۲ »« هقزر نم اولو اهبکانم ف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج یذلا وه »
 نم ةدئافوا عاد ةمث سيل هنا » ةيلهاجلا كلت ةهالب ف نوملسملا روصتي ملو

 ارس اوفرع مهنا درجمل « ةينوكلا ةمخضلا ةعاسلا هذه عناص هلإلا ىلإ ةالصلا

 هللا نمي ةينابر ةحفن ملعلا نأ - لبق نم انيب امك - اوسحا لب « اهرارسا نم
 ةمادإو « اهعطقب ال ةالصلا ةماقإب اهيلع هوركشي نا ىغبنيف « هدابع ىلع اهب
 . ليلق مهملعف نوكلا روما نم اوملعت امهم مهنأ اوفرع امك . هلل ةيشخلاو دبعتلا
 : جايتحاو هللا ىلإ مئادرقف ف مهناو

 « ٤ »« ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ »

 ١ ١ ةيثاجلا ةروس ] ١١ [ ٠ ١ . كلا ةروس ] ٠١ [

 ٠ ١ “ لحنلا ةروس ] ۷۸ [ . ٤ . رطاف ةروس ] ۲۸ [
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 « ١ ,« اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو »
 « ۲ ر« ديمحلا ىنغلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنا سانلا اهيا اي »

 نوكلا نوئش ف فرصتلا نع زجاع هللا نأ ةهالب ف اوروصتي مل كلذك
 ةمث سيل » : نتوين روصت امك ةيراجلا هتنس تبث هنأ درجمل ةقيلطلا هتئيشمب
 ىذلا ٠ ةينوكلا ةمخضلا ةعاسلا هذه عناص هلإلا ىلإ ةالصلا نم ةدئاف وا عاد
 امك تازجعملا اوركني مل مث نمو !! « هلمع ىف لخدتلا دارا ام اذإ ميطتسيال

 تبث ىلاعتو هناحبس هللا نأ اوفرع امنإ . اهدعب امو ةضهنلا ةينالقع اهتركنا
 رودب مايقلا ىلع هل ةناعإو « ناسنإلاب ةمحو - ةقيلطلا هتئيشمب - هتنس
 ‹ ءاشيام نوكلا اذه ىف عنصي ةئيشملا قيلط ىلاعتو هناحبس هنكلو . ةفالخلا

 ءاش نإف . « ۲ ,ةيراجلا هتنس توبث الو .. قالطإلا ىلع ءىش هتئيشم ديقيال
 سانللرهظيل - اهديري ةمكحل - نوكلا ماظن نم اًئيش ريغي نأ ىلاعتو هناحبس
 ىف هدابع ربخا امك ةمايقلا موي هلك نوكلا ماظن ريغي وا « هتازجعم نم ةزجعم
 ةنسلا ذإ ء العو لج هتئيشم ماما ةيراجلا ةنسلا توبث فقي نلف « ةلزنملا هبتك

 هذه مدختسي هناحبس وهو « هتئيشم نم ةقراخلا ةنسلاو ٠ هتئيشم نم ةيراجلا
 فرصتلا نم هعنمي هتئيشم ىلع ديقال  ءاشي امفيكو ءاشي امتقو كلت وأ ةنسلا

 نكلو . معن .. ةيراجلا ةنسلل قراخ ءىش ىه اهيلع قلطن امك « ةزجعملا »و

 « دحاو امهردصم . ةقراخلا ىف زاجعإلا وه وه ةيراجلا ةنسلا ف « زاجعإلا »

 ىف الو تاومسلا ف ءىش اهزجعيال ىتلا ةيهلإلا ةردقلا وه .. دحاو امهرهوجو
 ةنسلا نم انسح ف وه ىذلا - تاوملا نم ةايحلا قلخ لهف الإو .. ضرألا

 ةرود فقو وأ « اصعلاب رحبلا قش نم ازاجعإ لقا وا ةعور لقا - ةيراجلا
 هلك نوكلا قلخي ىذلا لهو ؟ تازجعملا نم كلذ ريغ وأ تقولا نم ةرتفل سمشلا

 !؟ هناحبس هتمكح هيضتقت نوكلا اذه ف ىئزج فرصت نع زجعي مدعلا نم

 ةيراجلا ةنسلا توبثو ةرهاظلا بابنسألاب ةركبملا نيملسملا ةفرعم نكت مل امكو
 نكي مل كلذك « ةلزنملا بتكلا ف تءاج ىتلا تازجعملاب ناميإلا نم مهل اعنام

 هطبضيال ىضوف نوكلا نأب داقتعالا الو « ةفارخلا ىلإ ايعاد تازجعملاب مهناميإ

 [ ۸١ ] ءارسالا ةروس « , ١
 [ ٠١ ] رطاف ةروس . ۲ ٠

 ٠ هتاموقمو ىمالسإلا روصتلا صئاصخ ء باتك ف « نزاوتلا » لصف كلذ ىل مجار . ۲
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 ناك دقف . كلذ ىلع ناهربلا وه هوجرخأ ىذلا « ملعلا ءو . ماظن هطبريالو طباض

 ةجردل - تاودألا نم هتقو ف حاتملا بسحب - طابضنالاو ةقدلا نم ملعلا اذه

 مم نولماعتي اوناك نيملسملا نأب دهاش هلكو . خيراتلا ف فصنم لك اهل دهش

 « بابسألا » نم اماظن ٠ هطبري اقيقد اماظن كانه نأ ساسأ ىلع نوكلا اذه

 : هطابضناب عئار  هتقدب زجعم « جئاتنلا هو

 نم ىرت له رصبلا عمجراف . توافت نم نمحرلا قلخ ىف ىرتام »
 « ۱,« ؟ روطف

 .. مالسإلا هايإ مهملع ىذلا « نزاوتلا ١ ىلع اوناك امنإ

 ريغ ١ رومأب سانلا ىلع تجرخ دقف اهدعبامو ةضهنلا « ةينالقع » امأ
 مم ىرخأ ةرات هل تابثإ نمو « ةرات هللا دوجول ىفن نم .. قالطإلا ىلع « ةلوقعم

 . ىقيقحلا ببسلا نم اليدب رهاظلا ببسلا لعج نمو « فرصتلا ىلع هتردق ىفن

 ! هللا ةئيشم ىلع اهسفن ضرفت ٠ ۲ ١ تايمتح ةرهاظلا بابسألا توبث لعج نمو

# ¥ 

 ىلإ لقعلا ةدايس نم - لاقياميف - ابروا تلقتناف ىرخا ةرود نمزلا رادو

 « نوركفملا » عنتقاو نوكلا رارسأ نم اديزم ملعلا فشك نيح « ةعيبطلا ة دايس

 ف شقنت ىتلا ىه اهنأل « ةعيبطلا » وه هيلإ عوجرلا ىغبني ىذلا لصألا نأ
 - ىنابرلا ىحولا وه اذإ ةفرعملا ردصم سيلف . راكفأ نم هيف دلوتيام لقعلا

 هتعرتخا امو . فیرحت الب ایقیقح ناک ام هنم ءاوس ایرهظ مهءارو هوذبن دقو
 ءيشنيال ىذلا « لقعلا وه الو - هللا ىحو نم هنإ تلاقو  اهدنع نم ةسينكلا

 ملاع وه : ةعيبطلا وه امنإ ٠ هدنع نم ايش - شنی نأ هل یغبنیالو -

 . ةيعوضوملا ةقيقحلا وه .. سحلا

 نع لبق نم هانلقن ىذلا ديجلا هصيخلت ىف ىهبلا دمحم روتكدلا لوقي
 : ةعيبطلل اهريدقتو ةيعضولا ةفسلفلا

 ىه - اهرظن ف - ةعيبطلا نأ وحنلا اذه ىلع ةعيبطلل اهريدقت ىنعمو »
 اهملاعم مسرتو اهب ىحوت ىتلا ىهوءناسنإلا نهذ ىل ةقيقحلا شقنت ىتلا
 هيلع ىلميال - اذهل - ناسنإلاو  ناسنإلا لقع نوكت ىتلا ىه . ةحضاولا

 [ ۲ ] كلملا ةروس 3

 , تالامثحا ١ ىه امئإ ١ ةعيبطلا نياوق ء هومس اميف « تايمتح ء دجرتال هنآ ىلإ اريخأ ملعلا باث ۲
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 هتاذ نم هيلع ىلميال امك  اهءارو امم هيلع ىلميال ىا . ةعيبطلا جراخ نم

 ةقيقح ( ىه ) تسيلو هقيقحلل عادخ ةعيبطلا ءاروام نم ىتأي ام ذإ « ةصاخلا
 ! اضيا

 - ( ةعيبطلا دعبام ىا ) ىحو وهو - « نيدلا » نوكي كلذ ىلع ءانيو »
 . ةعيبطلا تانئاك نم نئاك هثميالو هدحيال ىذلا دوجوملا كلذ ىحو وهو ! اعادخ

 .. ةيلك ةعيبطلا هذه نع جراخلا هللا ىحو وه
 ذإ . ىعيبطلا دوجولا اذه ةقيقحب لصتيال مهو « ةيلقعلا ةيلاثملا » كلذكو»

 ةعيبطلا اهيف مهلتسي نأ ريغ نم ‹ هسفن ( دنع ) نم ناسنإلا تاروصت ىه

 . هلوح رودتو اهيف شيعي ىتلا ةروثنملا

 ديلو - ةفرعم نم هيفام ىأ - ةفسلفلا هذه قطنم ف ناسنإلا لقع نإ »

 هنإ . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلاو ةئيبلاو ةثارولا ف لثمتت ىتلا ةعيبطلا

 « ١ ,« ىسحلا دوجولا هقلاخ نكلو  قولخم

 رصع ىل اهراوطأ انعبتت ىتلا ةينالقعلا نأ ةلهو لوأل اذه نم مهفي دقلو

 اذه نكلو .. ةلصب اهل تميال ديدج روط اهلحم لحو تهتنا دق اهدعبامو ةضهنلا

 . عقاولا ريغ

 وه راص امنإو « لقعلا وه دعي ملف لعفلاب مهدنع دوبعملا هلإلا ريغت دقل

 ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا » نوراد اهنع لاق ىتلا ةعيبطلا
 . « قلخلا

 . هلحم لحيل ةحاسلا نم هجرخي ملو ٠ لوألا هلإلا لتقي مل ديدجلا هلإلا نكلو
 ةرارح ف هيدي ىلع دش دق ناک نإو « هطورشل هعضخاو هدويقب طقف هديق امنإ

 ىلاعتو هناحبس - ىقيقحلا هلإلا ىفن ىه ةنيعم ةدحاو ةطقن ف ارزاؤمو اديؤم

 دصرلا اياوز تفلتخا نإو « ( هللا رفغتسن ) ةحاسلا نم ايئاهن هجارخإو -
 ريغ » هنأ ةجحب هذبني - لقعلا - لوالا هلالاف.مدختسملا « قطنملا » فلتخاو

 عضخي الو سحلاب كرديال هنأل هذبني - ةعيبطلا - ىناثلا هلإلاو !! « لوقعم

 .. اريك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت !! لمعملا ىف ةبرجتلل

 ف ةرهاظلا هرامث تري مل نيملسملا نم ابروا هتملعت ىذلا ىبيرجتلا جهنملا نإ

 مهدنع لوحت هنكلو ‹ بيرقتلا هجو ىلع رشعلا عساتلا نرقلا ىف الإ ملعلا.ناديم

 » ثيدحلا ىمالسإلا ركفلا ء باتك نم ۲۹۹ - ۸۰۱ .
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 ناك ىتلا ةيناميإلا ةدعاقلا ذخأت نا نود هتذخا ابروأ نأل .. ةيغاط ةنتف ىلإ
 هتئيب نم عزتنا تابن هنأكف . ةليصألا هتدعاق ىهو « نيملسملا دنع اهيلع موقي

 اهتانوكم ف اههبشتالو « ىلوألا بسانتال ىرخأ ةئيب ف سرغو اعازتنا

 ىتلا ةبيطلا رامثلا ريغ ةيناطيش ارامث رمثأ هنكلو « عفتراو لاطف « اهتاموقمو

 . لبق نم اهيتؤي ناک

 .. ىناميإلا ىمالسإلا هيجوتلا نم اعبان نيملسملا دنع ىبيرجتلا جهنملا ناك
 : تاهيجوتلا هذه لثم نم اعبان

 ناك كئلوا لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ . ملع هب كل سيلام فقتالو »
 « ۱ › « الوئسم هنع

 « ۲ » « .. تیقاوم یه : لق ؛ ةلهألا نع كنولاسي »

 « ۳ »۰ ؟ نورصبت الفأ . مكسفنأ فو ‹ نينقوملل تايآ ضرألا قو »

 هنم لكأت اعرز هب جرخنف زرجلا ضرألا ىلإ ءاملا قوسن انآ اوري ملوأ»
 « ٤ »« ؟ نورصبب الفأ ؟ مهسفنأو مهماعنأ

 ءاد الإ « ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل ىلاعت هللا نايف هللا دابع ,اووادت »
 . ريثك .. ةنسلاو باتكلا ىف ءاج امم .. اهريغو .. اهريغو « ١ »«مرهلا:ادحاو

 ملعلاب اهل مامتها ال ةما نم نيملسملا تلوح ىتلا - تاهيجوتلا هذه تناكو
 تلوحو « اهتقو بسحب اهل ةحاتملا ملعلا عورف لك ف ةملاع ةمأ ىلإ اهتيلهاج ف
 ىلإ ةهجوم - ىبيرجتلا ىلمعلا هاجتالا ىلإ ىقيرغإلا ىرظنلا هاجتالا نم ملعلا
 نم ةزجعملا هتردق ىلع فرعتلل نوكلا ف هتلا تايآ ف ركفتلا : دحاو نآ ف نيتياغ
 ننسلا ىلع فرعتلل تايآلا كلت ف ركفتلاو « هدحو هل ةدابعلا صالخإ لجا
 . ضرألا ةرامعو ةفالخلا ىنعم قيقحتل ةينابرلا ةينوكلا

 ف - اتضراعتو - اتقرتفا امك نيملسملا سح ىف ناتياغلا قرتفت مل مت نمو
 ! ابوروأ سح

 ةدابعلا صالخإ لجا نم نوكلا ف هلا تايأ ف مهركفت نأ نوملسملا رعشي مل
 . ضرألا ةرامع لجأ نم ةينابرلا ةينوكلا ننسلا نع ثحبلا نم مهل عنام « هل

 » ١ ١ ءارسالا ةروس | ۳١ [

  » Fvةرقىلا ةروس ] 4۹ [

 »  » ۲تایراذلا ةروس ] ۲۲٢ - ۲١ [

 [ ۲۷ ] ةدجى بيلا ةروتس » ٤ ١

 ١ يغصلا عماجلا حيحص رظنا ) هريغو دمحأ هاور ء ۳۷/۳ (

 و



 نم مهل عنام ضرألا ةرامع لجأ نم نتسلا هذه نع ثحبلا نأ ءكلذك اورعشي ملو

 : مهل لوقي هتلأو . ةقيقحلا ف ضراعتال هنأل . هلل ةدابعلا صالخإ

 » \ ve ايندلا نم كيدصن سنئتالو ةرخآلا رادلا تنا كاتآ اميف غتباو «

 : مهل لوقيو

 هيلو« هقزر نم اولكو اهبكانم ف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه »
 » Y ne روشنلا

 - ضرألا ةرامع ىلإ ىدؤملا - هللا قزر نم لكالاو ضرألا بكانم ف ىشملاف

 نم هلل ةدابعلا صالخإ بجاوو « ةرخآلاب ريكذتلا ىنابرلا هيجوتلا ىف هبحصي

 نم لمعلا الف . ايندلا ةايحلا ىف اولمعام ىلع سانلا بساحي موي « روشنلا لجا

 روشنلا ركذت الو ‹ روشنلا ركذتو ةدابعلا صالخإ نم عنام ايندلا ةايحلا لجا

 بلاطمو دسجلا بلاطم نيب « ناسنإلا » نزاوتي اذكهو . ضرألا ةرامع نم عنام

 ناسنإلا عبصي عقاولا ف اذكه لب .. ةرخآلا بلاطمو ايندلا بلاطمو « حورلا

 . ةرصاعملا ةيلهاجلا ف وه امك ناسنإ ةروص ىف اناويحال ةقيقحلا ىلع اناسنإ

 ءاشنإلاو اهيلع ةنميهلاو اهترامعل ضرألا عقاو ف هتيلعاف لكب ىعسي ناسنإ

 « ميقلاب » موكحم هتاذ تقولا ىف وهو « ةفالخلا ىنعم ققحي امب اهيف ربيغتلاو

 بابرألا ذبنو « هتل ةدابعلا صالخإ نم اهلك ةعبانلا « روشنلا مويب ةطبترملا

 : ةددعتملا هلبس نم ناطيشلا ةدابع ىلإ ةيدؤملا . اهلك ةموعزملا

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه ناو »

 « ۲ »۰ هلیبس
 .. رخأ قيرط ف رومألا تراس دقف ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف اما

 ىف ٠ نيملسملا نم هتذخا ىذلا ىبيرجتلا جهنملا تتبنتسا ابوروأ نأ كلذ

 : هيلإ رارفلا نم الدب هتلا نم رارفلاو ني.ال ءادعلا اهؤلمي ةخبس ضرا

 اهلإ هللا عم اولعجتالو . نيبم ريذن هند مكل ىنإ هللا ىلإ اورفف »

 « ٤ »۰. رخأ
 اهينيع حتف املك ٠ ابوروأل ةنتف ىبيرجتلا جهنملا عبصا نا ةجيتنلا تناكو
 ا

 ١ ١ ٠ رحصقلا ةروس [۷]

 ١ ٠ كلملا ةروس ] ٠١ [

 , ٣ « ماعنالا ةروس ] ٠١١ [

 » ٤ « تايراذلا ةروس ] ١° ¬ ١]
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 ف ىلسكه نايلوج لوقي امك وأ ! هللا نع ادعب اوداز نوكلا رارسأ نم دیزم ىلع

 رصع ىف لبق نم هتلا دبعي ناك ناسنالا نإ : « ثيدحلا ملاعلا ف ناسنالا ١ هباتك

 نآ دقف ةئيبلا ىلع رطيسو ملعت دقو نآلا امأ . هلهجو هزجع ببسب لهجلاو زجعلا

 قتاع ىلع لهجلاو زجعلا مرصع ف لبق نم هيقلي ناکام هسفن قتاع ىلع لمحي نآ هل

 ! هلأ وه حبصب مث نمو .. هللا

 هللا نع نغتسم هنأ هنظو هسفنب ناسنإلا رورغ ىه ةنتفلا نكت ملو

 . ىبيرجتلا جهنم ابو ملعلاب ةنتف كلذ ىلإ ةفاضإلاب تناك لب ١ «  «بسحف
 لك « ةقيقح » هب ساقت ىذلا « رايعملا » ىه ةيلمعملا ةيسحلا ةبرجتلا تحبصأف

 ةيلمعملا ةبرجتلا قيرط نع هتابثإ نكمأ امف ! ءىش لك « قدص » هيلإ دريو ءىش

 اذه نع هتابثإ نكميالامو  هقدصب قوثوملا وهو . ةقيقحلا ىلع دوجوملا وهف
 اذه ف تلخدو . باسحلا نم طقاس ءىش امإو هل دوجو ال ءىش امإ وهف قيرطلا

 ثعحبو بتكو لسرو ىحو نم اهلوحام لكب « اهلماكب ةيهولألا ةيضق ليبقلا

 . « ۲ » ناميالا ةيضق : راصتخاب وأ .. ءازجو باسحو روشنو
 الإ ةفرعملا ذفانم لك تقلغا دق اهدعبامو ةضهنلا رصع ةينالقع تناك اذإو

 ةينالقعلا » نإفءءاشي فيك حطشيو « ءاشي ثيح حرسي هتكرت اهنكلو « لقعلا

 دق « رشع عساتلا نرقلا ذنم ىبوروألا ركفلا ىلع ترطيس ىتلا « ةيبيرجتلا

 اهنم اجن ىتلا ةنعللا ىه كلتو ! سحلاو ةبرجتلا الإ لقعلا ذفانم لك تقلغأ
 جهن ىلع نيميقتسم نوملسملا ناك نأ تقو « ۳ د ليصألا ىمالسإلا ركفلا

 . عيحصلا مالسإلا

 ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا اوأشنا نيذلا مه - انيب امك - نوملسملا ناك دقل

 امنإ ! ةبرجتلل لمعملا لخدي ءىش لك سيل هنأ - ةهادب - اوكردأ مهنكلو . ىملعلا
 ة داملا لاخدإ ف مه اوناوتي ملو . « مسجلا » و « ةداملا » وه كلذل حلصي ىذلا

 امدقت مهيديأ ىلع بطلاو ءايميكلاو ءايزيفلا تمدقتف ٠ ةبرجتلا لمعم مسجلاو

 . تاحوتف مهتقو ىلإ ةبسنلاب ربتعي
 اوقلغي مل - ىقيرغإلا ركفلاب ترثأت ىتلا ةذاشلا ةلقلا ادع اميف - مهنكلو

 ٠ ١ العو لج نيملاعلا بر لوقي ء ١ ىبغتسا هار نأ . ىغطيل ناسنالا نإ ' الك ٠ ] قلعلا ةروس ١ ۷ [
 هتكئالمو هللاد نمؤت نا لاق . ںاميالا ع ىنربخا لاق ١ مالسلا هيلع لبرج ثيدح نم صنلا رم « ۲ +
 ٠ هرشو هريح ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هشكو

 . مالسالا نع یبنجا رکفب راتب مل یدلا یا ۔ ' ٢



 ذفانم لك اوقلغي مل - طق - مهنإ مش « « ١ ءلقعلا ريغ ةفرعملا ذفانم لك
 . سحلاو ةبرجتلا ريغ لقعلا

 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردتال » هتلا نأ اونمآو ١ اوقدصو . اوكردأ دقل

 ف هيلإ نوعجري ىذلا عجرملا اولعجب مل مث نمو « ۲ » « ريبخلا فيطللا وهو

 ةبرجتلا وه اهب فصتي ىتلا هتافصب هدرفتو هتينادحوو هللا دوجو تابثإ

 اهنم لالدتسالاو ء نوكلا ف هتلا ةردق راثآ ةيؤر وه دحاو بناج نم الإ ! ةيسحلا
 ىملعلا جهنملا وه اذهو . هدرفتو هتينادحوو هللا دوجو نم هيلع لدتام لک ىلع

 نرقلا ف ةرصاعملا ةيلهاجلا ف ءاملعلا نم رفن'اريخا هيلإ ءاف ىذلا حيحصلا
 ! « ۳ » نيرشعلا

 ةقامح ىلإ - اهتافرصتب - مهعفدت ةسيتك مهيدل نكت مل نيملسملا نإ مث
 موعزم رخآ هلإ ىلع تلا تافص ءافضإ الو ! حيحصلا همساب هللا ةيمست مدع
 ركذ اذايف .. ةسينكلا نايغط نم بورهلا درجمل « ةداملا همسا وأ . ةعيبطلا همسا

 اولظ ذإو ! نورشہتسي مه اذإ موعزملا هلإلا ركذ اذإو مهبولق تزأمشا هللا

 نإف ‹ ةحيحصلا ةدابعلا - مث نم - هنودبعيو ١ حيحصلا همساب هللا نوفرعي

 رخآلا مويلاو ةلاسرلاو ىحولا اياضق اولعجي ملو « مهيلع طلتخت مل لبسلا

 لكب - مهلوقع دكأتت نأ دعب اهب نوملسي ةيناميإ اياضق امنإ « ةيبيرجت اياضق
 اهدحتال ىتلا هتردقو ١ ىلاعتو هناحبس هللا دوجو نم - لالدتسالا لئاسو

 نأ نمو « ملسو هيلع هتلا ىلص مهيلإ لسرملا لوسرلا قدص نم دكأتتو ٠ دودح

 . هيف كشال یحو هبر نع هب ربخیام

 هكردتال امب ناميإلا عم ساوحلا هكردت امب ناميإلا مهسح فل ضراعتي ملو
 امهاتلك « ةانق هل كاذو ةرطفلا ف ةانق هل اذهف « بيغلاب ناميإلا وا « ساوحلا

 أعم امهعومجم نمو « ىرخألا هب هدمت ىذلا ريغ ةفرعملا نم نولب ناسنإلا دمت
 . ناسنإلل ةمزاللا ةفرعملا نوكتت

 ديكأتو سوسحملا ملاعلا ديكأت ليبس ىف بيغلا ةذفان مهسفنا ىلع اوقلغي مل
 ديكأت ليبس ف سوسحملا ةذفان مهسفنأ ىلع اوقلغي مل امك .. هب مهتفرعم

 . هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب مهناميإ

 مهب اورثأت اوناک ںإو قیرغإلا ةجرد ىلإ اولصي مل ءالؤه یتحو ٠١ ٠
 [ ٠١۳ ] مافنالا ةروس ١ ١ ٠

 . نييبرغلا ءاملعلا نم ةعومجمل ٠ ملعلا رصع لل ىلجتي ةا » باتك رظنأ « ۲
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 نا نود هوزرحا ىذلا لئاهلا مدقتلا كلذ ىبيرجتلا جهنملاب اومدقت كلذبو

 ىذلا هيركلا وحنلا ىلع هحور ميتعتو هتريصب سمطو ناسنالا خسم ىلإ اوجاتحي
 كشوتل ىتح كرد ءارو اكرد ناسنإلاب طبهت تلظف . ةرصاعملا ةيلهاجلا هتعنص
 . رامدلا ىلإ هملست نأ

 مالسإلا همدقي امك ةينالقعلاو لقعلا حيحصلا فقوملا ىلع فرعتن نأ ديرنو
 . عيحصلا جهنملا ىلع نيميقتسم اوناك نأ تقو نوملسملا هسرام امكو

 ةينالقعلاو ‹ ةيلهاجلا ةينالقع نع ثيدحلا متخن نأ عيطتسن ال انكلو

 بتك نم باتك ف تدرو ةبيجع ةلوق ىلإ ريشن نأ لبق ‹ ةصاخ ةفصب ةرصاغملا
 ىلإ جاتحتال ةلالدو « عوضوملاب ةلص تاذ « فورعملا ىدوجولا بتاكلا « رتراس

 ! قيلعت
 روتسدلا ف درو دقف! كلذ نوملعي ال سانلا نم ريثك ناك نإو یدوهي رتراسو

 ىف وه ركذ امك ةيدوهي رتراس ماو . ةيدوهي همأ تناك نم ىدوهيلا نأ ىدوهيلا
 R؟1ع٥- ةيدوهيلا ةلكشملا ف تالمأت » هناونع ىذلاو « هيلإ راشملا باتكلا اذه

t0n sur اa ېuestion uveهتءارق كلمي 'ئراق لک هتءارقب حصن یذلاو «  

 8٥٤٤-۸۸٤1 » : ناونعب ةيزيلجنإلاب هتمجرت وأ - ةيسنرفلا ةيلصألا هتغلب
and Jewملعا اميف ةيبرعلا ىلإ مجرتي مل هنأ كلذ «  . 

 ءاشنإو نيطسلف ميسقت نع ثيدحلا ةبسانمب م١٤۱۹ ماع باتكلا اذه ردص

 داسفإ ف دوهيلا ليعافأب فرتعي هنأ انرظن ةهجو نم هتميقو .. ةيدوهيلا ةلودلا
 دوهيلا نع عافدلا ف هتقيرط نأ كلذ ! مهنع عافدلا هتلواحم ءانثأ ف ةيرشبلا

 ىف نوروذعم مهنكلو! ةحيحص اهنإ لوقي مث « مهيلإ ةهجوملا مهتلا ركذي نأ ىه
 ! اذكو اذك ببسب اهنايتإ

 ال ةتفاهتم اهعومجم ف ىهو - منتقت مل مأ بابسألا ةهاجوب تعنتقا ءاوسو
 هنا هتداهش ةميق نم ديزيو ! اهيفنت الو ةمهتلا دكؤت اهنإف - ادحأ عنقت
 ! تائتفالا الو لوقتلا الو زيحتلا الو بصعتلاب مهتي ال « اهلها نم دهاش »

 ةيرعتو ‹ بهذلا ةدابع ىه « ىربك ثالث مهتب نومهتم دوهيلا نإ : لوقي
 اهلك مهتلا نإ لوقيو . ىنيدلا ماهلإللةداضملا ةينالقعلا رشنو « ىرشبلا مسجلا
 . ريذاعملا نم هيلع ردقيام اهنم لكل مدقي حوري مث ! ةحيحص

 ‹ خيراتلا لكو ضرألا لك ف نودهطضم دوهيلا نإ بهذلا ةدابع نع لاق
 ىتلا ةليسولاو . داهطضالا اذه اومواقيل ةوقلا كالتما ىلإ اوعسي نأ دبال مهنإو
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 ! ةوقو ةدع مهل نوكيل هعيمجتو بهذلا كالتما ىلإ ىعسلا ىه اهيلإ اوأجل
 مدعو مهماسجأ حبقب نومهتم دوهيلا نإ ىرشبلا مسجلا ةيرعت نع لاقو

 هتاذ ىرشبلا مسجلا ف نماك حبقلا نأ ةيرشبلل اوتبثي نأ اودارأف ' اهتماقتسا

 رشبلا نقيتسيل ىرشبلا مسجلا ةيرعت ىلع اولمعف ! مهدحو دوهيلا م!سجأ ال
 ( !.. تفاهتلاو فخسلا ىدم ىلإ تيأرأ ) ! ةقيقحلا هذه نم

 Rationalism ùs دعذأ "كأ 10-) ىنيدلا ماهلالل ةداضملا ةينالقعلا رشن امأ

 نود ءاطغلا هيف فشك دقف ( ةيزيلجنالا ةمجرتلا ف درو امك ) اا7

 دوهيلا ىلع عقي لظيسف « نيدلاب نونمؤي رشبلا ناك املاط هنإ ٠ لاق ! ةبراوم
 لماعتو ٠ ضرألا نم نيدلا لاز اذإ امآ . دوهي مهنأ رابتعا ىلع فحجم زييمت

 دوهيلا زيمتي نل ذئمويو ١ ىدوهيلا ريغ لقعك ىدوهيلا لقعف . مهلوقعب رشبلا

 ہغ عم مالس ف نوشيعيسو ‹ فحجملا زييمتلا مهيلع عقي نلو ٠ ادوهي مهنوكب

 نيب :مهبم ةيرشبلا طسو ىف اوسدنيو مهتقيقح ىلع اوطغي نا دعب ىأ ) دوهيلا

 ( !! عومجلا

 ىل ةيطغتلا اهب دصق ىتلا ةفوشكملا تاطلاغملا نم مالكلا اذه ف نكي امهمو

 فوقص ف داسفلا رشن ىهو ) لاعفألا هذه ءارو نم دوهيلل ةيقيقحلا فادهألا

 ريسيتل ‹ مهلاومأ بلس ىلإ ةفاضإلاب مهقالخاو مهدئاقع داسفإل نييممألا

 ىدغ رمأ اهلها نم دهاش ة داهشب ةمهتلا توبث نإف ( ريرشلا بعشلل مهدابعتسا
 u» \ «! قيلعتلا نع
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 .. مالسإلا
 : ناسنإلا ىلع هللا اهب معنا ىتلا معنلا ربكأ نم هرابتعاب لقعلا مالسإلا ردقي

 عمسلا مكل لعجو . اًئيش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخا هللاو »

 « ۲ ,« نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو

 نمو ةيقيرغإلا ةينالقعلا لعفت تناك امك لقعلا ةميق ريدقت ف غلابيال هنكلو

 لكل ريخألا عجرملا وهو « ءىش لك ف مكحملا وه هلعجي ثيحب ٠ دعب نم اهثرو
1 mm 

 ۰ ۶ء یس

 لحي نل ةيدوهي ةلودو ةيبرع ةلود ىلإ نيطسلف ميسقت نإ رتراس لوق اصيا باتكلا اذه ف رطنلا تعلي امم ١

 قيلعت ىلإ حاتحيال لوق اضيا وهو ةيملاعلا ةيعويشلا رشن وه لحلا امنإ ةيدوهيلا ةلكشملا
 [ ۷۸ ] لحتلا ةروس ٠ ١ ٠
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 ىف تسيل اهنأل اهيلإ لصي نا هسفن تاذ نم لقعلا عيطتسيال رومأ كانهف

 تاودأ ىهو ةفرعملا اهب لصحي ىتلا تاودألا ميطتست الو « هتبرجت طيحم

 ناكمإ ىف ناك نإو .. سوسحملا قاطن نع ةجراخ اهنأل اهيلإ لصت نا سحلا

 ‹ ىحولا قيرط نع انيقلت لقعلل نقلت هذهف ؛ هل نيبت نيح « اهلقعي » نأ لقعلا

 ‹ سحلا قيرطب الو ةرشابملا ةبرجتلا قيرطبال اهلقعي نأ اهيف لقعلا رود نوكيو

 امك - وعدم وهو . ربخملا قدصو ربخلا قدص نم نقيتلا قيرط نع نكلو

 ىهو .. اهكلمي ىتلا لئاسولا لكب هذه نقيتلا ةيلمعب مايقلا ىلإ - انفلسا

 . قيرطلا ىلع لقعلا ميقتسي نيح ةحيحصلا ةباغلا ىلإ ةيدؤم

 . عوضوملا ىف ةمهم ةطقن انهو
 لك نع هزنملا « قئاقحلا صيحمتل ضحمتملا . ىوهلا نع درجملا لقعلاف

 امك « ةيقيرغإلا ةفسلفلا هتمهوت مهو مكحلا بوشت قا ريكفتلا بوشت ةبئاش

 عقاولاو. هتاردق ريدقتو لقعلا رود ريدقت ف تغلاب ةينالقع لك اهدعب نم هتمهوت

 - لقعلا اذه نأ امإ : ةقيقحلا ف اعم امهب وأ نيرما دحأب دهشي ليوطلا ىرشبلا
 مكحتال ةيرشبلا نا امإو ٠ رمألا عقاو ف طق دجوي مل- كلت ةدرجملا هتروص ىف
 دوجوم قلطملا لقعلا اذه الف ! حيحص نيرمألا الكو « اهلاوحا عيمج ىف اهلقع

 عضخت ةيرشبلا الو « نيركفملا الو ةفسالفلا الو نييداعلا رشبلا نم دحا دنع

 ! كبر محر نم الإ ! هيلإ خيصتو ( هتحص ضرف ىلع ) لقعلا ءادنل
 لوقع نم نالقع قبطنب داكيال هنا « لوألا رمألا ىلع - ىلقعلا - ليلدلاو

 تناك ولو « هتاليصفت عيمجب دحاو روصت ىلع هلك ليوطلا اهخيرات ف ةيرشبلا

 اهروصت ىتلا ةيمهولا ةروصلاب - نيركفملاو ةفسالفلا لوقع ىتح - لوقعلا
 . ددعتيال قحلا نأل تقباطتو تقالتل ةينالقعلا

 طبختلاو مئادلا حونجلا اذه ىه ىناثلا رمألا ىلع - كلذك ىلقعلا - ليلدلاو

 ىوهلل ىنونجلا عابتالا كلذو « ةنونجملا بورحلا كلتو ‹ ةيرشبلا هسرامت ىذلا
 تحنجام اهلاوحأ عيمج ىف لقعلا ءادنل خيصت ةيرشبلا تناك ولو . تاوهشلاو

 ! نونجلا اهباصأ الو تطبختالو

 هناديم جراخ ىف - لقعلا نأ - هيلإ اهلك لئالدلا ريشت ىذلا - قحلا امنإ

 ةيدتهملا حورلا هيلع ترطيس اذإف ! هيلع رطيسي نمل ةعيط ةادأ - ليصألا
 اهلك هتاقاط رخسپ یدهلل انیما امداخ عبصاو « هریکفت ماقتساو هقطنم ماقتسا
 ىوهلا هيلع رطيس ىا ٠ ةلاضلا حورلا هيلع ترطيس اذإو . هتمدخ ف
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 دشأ لداجيو « هتمدخ ىف اهلك هتقاط رخسي لالضلل مداخ وهف « تاوهشلاو

 : هفقوم ريربتل لدجلا
 N se الدج ءىش رثکأ ناسنإلا ناکو «

 « ۲ ١۰١ قحلا هب اوضحدیل لطابلاب اولداجو »
 « ۲ » « اهب نوهقفیال بولق مهل »
 كانه نإ لب « ريكفتلل ةادأك هردق نم صقنتال لقعلا نع ةقيقحلا هذه ةفرعمو

 ىقلتلا تاودأ نم هريغ اهيف هكراشيال لقعلل ةصلاخ ىه ركفلا نم نيدايم

 انلطجت ةقيقحلا هذه ةفرعم امنإو . هنايب ءىجيس امك « ةفرعملا ليصحت تاوداو

 لك ىف مكحملا وه هلعجنال ثيحب  لقعلل ةيئاهنلا ةميقلل انريدقت ف طقف ظفحتن
 وه هيف ناك امف ٠ قحلا هلزنم هلزتن امنإ ! ءىش لكل ريخألا عجرملا الو . ءىش

 اذإ لضي نأ انيمق هيف ناكامو ٠ هلك هيلإ هانلكو ىئاهنلا عجرملا وا ديحولا عجرلا
 هيف لوصولا نع ازجاع ناكامو « هلالض معنمت ىتلا ةبحصلا هل انلعج هدحو كرت

 . مالسإلا جهنم وه اذهو .. هيف همحقن مل ءىش ىلإ

 هحنم لقعلل ميلس لاجم عسوأ وه « لمعللاعساو الاجم لقعلا مالسإلا حنمي

 تالاجم نم هعنمي هسفن تقولا فو . دئاقعلا نم ةديقع وا مظنلا نم ماظن ه اإ

 .. ريكفتلا قح هيلع ركني وا « اهيف ريكفتلا هيلع رظحيو « اهنيعب
 - ةصاخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاجلا ف - اهنأل ةريخألا نع ثيدحلاب دبنو

 ! بجوم ريغب لقعلا ىلع رجحلا ةنظم
 ىف ريكفتلاو هللا تاذ ىف ريكفتلا : ةثالث اروما لقعلا ىلع مالسالا رظحي

 . هللا نود نم عيرشتلاو . ردقلا
 « < » « هللا ف اوركفتالو هللا قلخ ف اوركفت »

 « ° » « اوكسمأف ردقلا ركذ اذإو ,

 u nu» نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنا امب مكحي مل نمو »

 وه امنإ « ركفلا ةيرح » ىلع ارجح سيل اهيف رظحلاف ةيناثلاو ىلوألا اماو

 س

 ١ ١ء فهكلا ةروس ] ٤° [
 2 ] رفاغ ةروس + ۲ »

 [ ٠١١ ] فارعألا ةروس ء ۲

 ( /٤۹ ۳ یعصلا عماجلا حيحص رطنا ) ميعنوبا هاور « ٤ ١

 ىناربطلا هاور ٩ ١

 ١ ٠ ةدئاملا ةروس ] ٤٤ [
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 جاتنإلا ء ف رظننلف الإو . هءارو لئاطال اميف ددبتت نأ لقعلا ةقاطل ةنايص

 ىحيسملا توهاللاو ةيقيرغإلا ةفسلفلا ف ٠ هللا تاذب قلعتي اميف هلك « ىرشبلا

 ءىش ىأ ىلاو !؟ لصو ءىش ىأ ىلإ .. مالكلا ملعو ةيمالسإلا ةفسلفلاب ىمسيامو

 ؟ لصي نأ انيمق ناک
 ! ءیشال

 .. لوصولل ةحلاصلا ةادألا ريغب وأ .. ةادأ الب ماحتقا هنأل

 نم لاضا حاتفملا نأل .. حتفيال لفقلاو .. روديو لفقلا ف رودي ىذلا حاتفملاك
 ! لفقلا حتفب نأ

 نحناترارصإ ىف هنكلو « خاتفملا ف الو لفقلا ف بيعلا سيل : لبق نم انلق امك

 ! هحاتفم ريغب لفقلا حتفن نأ

 ! لوصولا ةادأ ىه حورلا

 ةظحل ىف .. قارشإلا ةظحل ف ! لصت اهنكلو .. لصت فيك نحن فرعنال

 - كلذ ىنعم سيلو ! لوصولاب معنتو ! لوصولاب سحتو ! لصت .. جهوتلا

 هل نإ ! الك . ناميإلا ةيلمع ىف رود هل سيل لقعلا نا - لبق نم انحضوا امك
 - ةيهلالا تاذلا هنكب ةطاحإلاو « ءىش هللاب ناميإلا نكل . هل صصخما هرود

 . هيلإ لصن نأ نكميال رخآ ءىش - لقعلا هلواحيام وهو

 وه امنإ . كلذك ةيهلإلا تاذلا هنكب ةطاحإلا وه سيل حورلا هيلإ لصت ىذلاو

 ىف « ثحبلا », نع ىنغتسيف « رونلا هيلع ضيفيو رونلا ىقلتي ىلا رفضنا

 لك اهكلمي رعاشملا هذهو ! هنم ءىش ىلإ لصيالو لقعلا هلواحي ىذلا « هنكلا

  هتعيبطب - ناسنإلا ناك نإو . هللا ىلإ قداصلا هجوتلا تاظحل ىف ناسنإ

 نأل اهيلع تبثي نا هنم بولطم وهالو .. راهطألا ةكئالملا تبثت امك اهيلع تبثيال
 .. اهعسو الإ سفن لك فلكيال هللا

 مهنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا اكش
 ةايحلا ف اوحاسناو هدنع نم اوجرخ اذِإو « لاح ف نونوکی هعم نونوکی نيح
 ول مهنإ هانعمام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف . لاحلا مهب تريغت

 ! ةكئالملا مهتحفاصل هتبحص ىف مهو اهيلع نونوكي ىتلا مهتلاح ىلع اولظ
 هنأل هسرامي نأ لقعلا عيطتسيالو .. حورلا هيلع ردقت ىذلا لوصولا وه كلذ

 . هنأش نم سیل

 .. كلذك هنأشف ردقلا امأو
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 .. لاجم هيف لقعلل سيل

 نأ « هرشو هریخب « هردق هللا یرجي فیک كردي ىكل ناسنالا جاتحي امنإ

 . ثادحألار صاخشألاو ءايشألاو ناكملاو نامزلاب طيحملا ملعلاو

 نمؤملا بلقلا حارتساو .. ردقلا ف ملكت امثيح « لقعلا » لض مث نمو

 . هللا ركذب نئمطملا
 نئمطت هللا ركذسب الأ « هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا »

 « ١ »« بولقلا
 لصو ءىش ىألف .. ردقلا لقعي نأ « هلقعب » ىعسو .. هبلق نئمطي مل نمو

 ملو « ىقشو « هلقع كهنأ دقف رظحلاب مزتلي نأ ىبأ نمو .. هءارو لئاطال اميف

 لاح ىأ ىلع ىهو ! ءاضمرلا ةحفل نم هيلإ ءىفي ىذلا لظلا ةياهنلا ف دجي
 ءازج ىقليف اهبنجتي نم اهبنجتيو « ريخلا اهيف دجيف لقاعلا اهب مزتلي ةحيصن

 . رقتست ال ةريحو ابارطضا ةفلاخملا

 . ناميإو رفك ةيضق ىه امنإ . سانلا
 ف اهل ىغبنيامو ةيهولالاب قلعتي امهالك ٠ نيقش تاذ لاح ىا ىلع ةيضقلاو

 ؟ ربدملا نم ؟ قلاخلا نم : ىلوأ لاؤس ىلع ةبترتم اهلك ىهو ؟ رمألا بحاص نم

 ؟ ناسنإلا مأ هتفا ؟ ناطلسلا بحاص نم ؟ نميهملا نم

 ةيهولألا ماقم ددحت دقف ٠ قولخملا وه ناستإلاو قلاخلا وه تلا ناك اذإف

 . رمألا بحاص هل نذأي نأ الإ .. قولخملا ناسنإلا ال قلاخلا تلا وه - رخآ

 »“ YF "م « رمألاو قلخلا هلالأ »

 سسس

 ١ ١ «٠ دعرلا ةروس ] ۲۸ [

  Yoفارعألا ةروس ] ٤°]
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 نوملعيال سالا ٠» ١ «

tt ۲ N U صلاخلا نيدلا هتل الأ MM 

 هذه امئاد یھ - مالسإلاو ةبلهاجلا ةبضق وأ س ناميإلاو رفكلا ةبضقو

 رئاعشلا ءادأ ىنعمب ةدابعلا ةيضقب - بلاغلا فل - ةبوحصم ٠ ةيضقلا

 : ةيدبعتلا

 الو نهن ءىش نم هنود نم اندیعام تیا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لاقو «

 « ٤ ر١ ءیش نم هنود نم انمرحالو انؤابآ
 نمف ادحاو ناك اذإف ؟ ىتش ةهلآ مأ دحاو تلا له : ةيهولألاب ةقلعتم ىلوألاف

 ةهقلعتم ةيناثلاو . هدحو هل ةيدبعتلا رئاعشلا م دقت یآأ ؛ ةدحو دعي نأ هقح

 لحيف ٠ مكحي ىذلا تلا له : ةيمكاحلا ىهو ةيهولألا صئاصخ نم ةصيصخب
 ؛ مهسفنأ دنع نم نولوقي « عيرشتلا ف ءاكرش هل ما ٠ عنميو حيبيو « مرحيو

 ؟ تلا نم ناطلس ريغب « حابم ريغ اذهو حابم اذهو « مارح اذهو لالح اذه

 . ةيهولألا ةصيصخ

 ةدابعلا تناك ءاوس < هللا ةدابع نع رابكتسالا ىه امئاد ةيلهاجلا ةبضقو
 ةينادحوب ىبلقلا داقتعالا ىلع بترتملا  هدحو هتل ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأ ىه

 ىبلقلا داقتعالا ىلع كلذك بترتملاهتلا ةعيرش ىلإ مكاحتلا ىه تناك وا ٠ هتلا
 . تلا ةينادحوب

 ربك الإ مهرودص ىف نإ مهاتا ناطلس ريغب تلا تايآ ف نولداجي نيذلا نإ »
 » © yuk هيغلابب مهام

 ١ ٠ فسوي ةروس ] ٤١ [

 ٠ رمرلا ةروس. ] ٣ [
 ١  ۲یروشلا ةروس ] ٠١ [
 ١ لحنلا ةروس ] ۲١ [
 ١ ° ٠ رفاغ ةروس ] ٩ [
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 مهنكلو . قلاخلا وه تلا ناب نونمؤب سانلا ناك اهلك ةميدقلا تايلهاجلا فو

 ةيضق ف امأ . ةيهولالا تافص ضعب اهيلع نوفضي ىرخا ةهلا هعم نوكرشي
 قوقحلا نم اقح مهسمنأل نوطعيف « قيرطلا نوبكنتي مهؤاربك ناكف ميرشتلا

 . هتلا نم ناطلس يغب نوعرشيف - ةيمكاحلا قح وه - ةيهولألاب ةقلعتملا

 ءالؤهل نوعضخبيف نوفعضتسملا امآو . كلا عم ابابرأ مهسفنا نم نولعجيو

 قح مهنوطعيف . ىوقلا ناطلسلا نم مهيديآ فام مكحب نيفيزملا بابرألا

 .. عميرشت نم هنوعرشب ال عوضخلاب مهل مهسفنأ نودبعتسيو . عيرشتلا
 نومسقني مث . ةدابعلا كرش ف اوفعضتسا نيذلاو اوربكتسا نيذلا كرتشيف

 نوكلميال ديبعلاو « نومكحيو نوكلمي ةداسلا . ديبعو ةداس ىلإ كلذ دعب

 لك نأشك سؤبلاو عايضلاو ناوهلاو لذلا مهيلع عقيامنإ . نومكحيالو

 . ةعاسلا مايق ىلإ ةيتأ ةيلهاج لكو .. ىضاملا ف ةيلهاج
 تلا دوجو تفنف رخأ عون نم ارابكتسا تربكتسا دقف ةرصاعملا ةيلهاجلا امأ

 . ناطلسلا وذ ىدبألا ىلزألا قلاخلا ىه ةداملا وأ ةعيبطلا نأ تمعزو . الصا

 نم ةيلهاج لك هيلع تراس ىذلا طمنلا تاذ ىلع تراس عيرشتلا ةيضق ف اهنكلو

 كلذب ىوتساف « ديبعلا مهل عضخو  ناطلسلا ووذ عيرشتلاب رثاتساف . لبق

 ف فالخ ىلع ةيعويشلا دهعو ةيلامسارلا دهعو عاطقإلا دهعو قرلا دهع

 .« ١ ءرمألا عقاو ف اريثك رخؤيالو مدقيال ةروصلا

 قشلا ام . ةيهولألا ماقمب قلعتملا عيرشتلا ةيضق نم لوألا قشلا وه اذه

 . رخآ بناج نم نكلو ةيهولألا ةيضقب كلذك قلعتم وهف رخآلا

 مأ قلاخلا ‹ عرشي نا هل قحي ىذلا نم . ةيضقلا نم لوألا قتلا ناك
 مأ يبخلا ميلعلا ٠ عرشي نأ هل قحي ىذلا نم : وهف رخآلا قشلا امأ ؟ قولخملا

 ؛ نوملعبال نيذلا

 . ريبخلا ميلعلا وه هنأ معزي - ةصاخ ةريخألا ةيلهاجلا ف - ناسنإلاو

 . عيرشتلا مضي نأ هل قحي ىذلا وهف مث نمو

 رظننلف هتلا ةدابع نع رابكتسالا وه ةيضقلا قف لصألا نأ نع رطنلا فرصبو

 ف هتابح نوؤش جلاعي فيكء«ريبخلا ميلعلا وه هنا معزي ىذلا ناسنإلا اذه ف

 ! تلا جهنم نع لزعم

 باتكلا اده ف ةيعويشلاو ةيطارقميدلا ىلصم محار ٠١ ٠
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 سوؤر باحصأ نم مهيلع عقاولا ملظلل نيعضاخ ةيلامسأرلا ف لامعلا ناك

 ركفف .. فافكلا الإ مهنوطعيالو مهدهج نولكأيو مهحدك نوقرسي « لاومألا
 ةيكاملا تليزأف .. ةيعويشلا عدتباف ملظلا كلذ عفرل ةقيرط ف « ناسنالا »

 لذلا ىف اعيمج سانلا عقوف . ديحولا كلاملا ىه ةلودلا تحبصأو اهلك ةيدرفلا

 مههاوفأ اوحتفي نأ نوكلمي الف « زبخلا ةمقلب مهدبعتسي « ديدجلا كلاملل نيهملا
 ! دويعملا ديسلل ةدحاو دقن ةملكب

 اهنأبريعت ١ ةرقحم ةنيهم عاطقإلا دهع ف ةيبوروألا ةيلهاجلا ف ةأرملا تناكو

 ةقيرط ف « ناسنإلا » ركفف « ميركلا ىناسنإلا اهعضو ىطعتالو « دلتو لمحت
 !؟ ردق فيكو ركف فيكف .. ءاهيلإ ةدوقفملا ةيناسنإلا درو ةارملا نع ملظلا عفرل

 ‹ لجرلا عم طلتخت اهلعجو ‹ بتكملاو عنصملا ف اهلغشو تيبلا نم اهجرخأ
 تمطحتو « قالخألا تدسفو . سنجلا ةنتفب امهالك ةأرملاو لجرلا لغتشاف
 ! ةايحلا تدسفو « ذوذشلا رشتناو « لافطألا درشتو « ةرسألا

 ركفف « نيدلا داسفإب اهلك ةايحلا دسفت ىطسولا روصعلا ف ةسينكلا تناكو
 لب . هلك نيدلا ىغلا !؟ ردق فيكوركف فيكف .. حالصإلل ةقيرط ف « ناسنإلا »
 ! تاملظلا ف طبختي حار مث .. الص هلا دوجو ىفن

 دعي ملو قوطلا نع بش هنا معزي ىذلا « ! ريبخلا ميلعلا » ناسنإلا ىه اذه

 جهنم هسفنل عضي نيح هريكفت ةقيرط ىه هذهو ! هتلا ةياصو ىلإ ةجاح ف
 ! ةايحلا

 ! تاوهشلاو ىوهلل ةسيرفو ١ ىرشبلا لقعلا روصقل ةسيرف عقي هنإ

 كلذب املاع ءدب ىذ ئداب نوكي نأ هتايح جهنم ناسنالل مضي نمل مزلي امنإ
 ىضامب ملعلا طيحم نوكي نا هل مزليو « هدق ىلع اجهنم هل عضيل « ناسنإلا ١

 موقيالو  ةديدج ةلكشمب ةلكشم حلاعي اليكل ء هلبقتسمو هرضاحو ناسنإلا كلذ

 نع اهزنم « ضرغلا نع اهزنم نوكي نأ هل مزليو .. ديدج فارحناب افارحنا

 ةايحل ةبسنلاب اصلاخ « ايعوضوم » هجهنم نوكيل ‹ تاوهشلاو ىوهلا
 . ناسنإلا

 ! مايالا نم موي ف كلذك نوكي نأ نكمي لهو !؟ ناسنإلا كلذك لهف
 : هسفنب ناسنإلا ةفرعم نع ليراك سسكلأ لوقي
 . هسفن فرعي ىكل ارابج ادوهجم ىرشبلا سنجلا لذب دقل قحلا فو »

 ةفسالفلاو ءاملعلا اهسدك ىتلا ةظحالملا نم ازنك كلمن اننأ نم مغرلاب هنكلو
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 مهفن نأ انعطتسا اننإف « نامزألا عيمج ف نييناحورلا ءاملعلا رابكو ءارعشلاو

 هنأ ىلع هفرعن اننإ .. لكك ناسنإلا مهفتال اننإ . انسفنا نم طقف ةنيعم بناوج
 انم دحاو لكف . انلئاسو اهتعدتبا ءازجألا هذه ىتحو . ةفلتخم ءازجأ نم نوكم

 ! ةلوهجم ةقيقح اهطسو ل ريست حابشألا نم بكوم نم نوكم
 مهسفنأ ىلع اهيقلب ىتلا ةلئسألا بلغأف . قبطم انلهج نأ رمألا عقاوو »

 « ١» ١ ... باوجالب لظت ىرشبلا سنجلا نوسردي نيذلا كئلوأ

 انيذغي ام رومألل هجالع ةقيرطو ناسنإلا ةيؤر ف روصقلا جذامن نم انب رمو

 . ديزملا نع

 ! ناسنإلا ال ريبخلا ميلعلا ىه تنا امنإ

 « ۲ » « ریبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الا »

  مکل رش وهو ایش اوہحت نا یسعو  مکل رخ وھو ایش اوھرکت نا یسعو »
 « ٣ »۰ نوملعت ال متناو ملعی هللاو

 « ٤ » « املع ءیش لکب طاحا دق »
 « © » « ىنغلا وه هللأو »

 هللأو ‹ مكيلع بوتيو « مكلبق نم نيذلا ننس مكيدهيو « مكل نيبيل للا ديري »

 نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو ٠ مكيلع بوتي نأ ديري هللاو . ميكح ميلع

 « ١ » « افيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي نأ هللا ديري . اميظع اليم اوليمت

 كرابت فلا قح وه عيرشتلاف « عيرشتلا ةيضق تجلاع نذإ بناج ىآ نم
 نذا ام الإ .. هتايح جهنم عضول علاص وه الو هل انوذأم ناسنإلا سيلو « ىلاعتو
 هلقع هيف لمعي « ناسنإلل هللا نذإ ءىش ىأب ةيلاتلا طاقنلا ف ىرنسو . هيف هل هللا

 . هيف دهتجیو
 تاذلا ةيضقك اهلوانتي الا لقعلا حصن ىتلا ١ ةثالثلا رومألا هذه انزواج اذإ

 تالاجملا لكف  عيرشتلا ةيضقك اهنم امزاج اعنم منم وا « ردقلا ةيضقو ةيهلإلا

 ةوعد اهيلإ وعدم - مالسإلا ف - ىه لب « هل ةحاتمو لقعلل ةحابم ىرخألا

 . ( ديرف دعسأ قيفش بيرعت ) ةيبرعلا ةمجرتلا نم ٠١ ص لوهجملا كلذ ناسنالا باتك « \«
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 . اهب مقي ملاذإ ارصقم ربتعيو « ةحيرص

 : مالسالا لظ ىف اهيف لمعلل لقعلا ىعدي ةيسيئر تالاجم ةسمخ كانهو

 قلخلاب هدرفتو « ةزجعملا هلا ةردق ىلع فرعتلل نوكلا ىف هتلا تايآ ربدت : الوأ

 « هناحبس هدحو هل ةدابعلا صالخإ ىلإ ىدؤيامب « ناطلسلاو ةنميهلاو ريبدتلاو

 . هنع یهنامو هب رمآ امیف هتعاطو

 اهب ىرجي ىتلا ةينوكلا ننسلا ىلع فرعتلل نوكلا ف هتلا تايآ ربدت : ايذاث

 ضرألا فامو تاومسلا ىف امل ىنابرلا ريخستلا قيقحتل « نوكلا ف تلا ردق

 . اهب ةفالخلاب مايقلاو ضرالا ريمعت لجا نم « ناسنإإل
 « لمكألا هجولا ىلع هقيبطت ناسحإل ىنابرلا ميرشتلا ةمكح ربدت : اثلاق

 . داهتجالاب هيف هلا نذأ اميف داهتجالاو

 « رشبلا ةايح ىف اهاضتقمب رومألا ىرجت ىتلا ةينابرلا ننسلا ربدت : اعبار

 . هلا هديري ىذلا دشارلا ىناميإلا عمتجملا ةماقإل

 خيراتلا ربدت : اسماخ

 : تالاجملا هذه نم لاجم لك نع ةزجوم ةملك لقنلو
 لب ول کک

 ‹ هلك ناسنإلا مالسإلا بطاخي - انفلساامك - ناميإلا ةيضق ىف : الوأ

 بطاخت امئا د ةديقعلا نأل ىنادجولا بناجلا ىلع زكريو « هبناوج نم بناج لكب

 ‹ تقولا تاذ ىف كلذك لقعلا بطاخي هنكلو « هب كرحتتو هيف ىيَحَسو نادجولا

 ىلإ لوصولل اهلك ناسنإلا بناوج رزآتتل ؛ لمأتلاو ربدتلاو ركفتلل هضهنتتسيو

 تالاجم لك ف تامازتلا نم اهتفرعم ىلع بترتيامو « ةيهولالا ةقيقح « ةقيقحلا

 . كولسلاو ركفلاو روعشلاو ةايحلا

 قلاخ نم له .. ناسنإلا قلخو نوكلا قلخ .. قلخلا تايآ ف ربدتيل هبطاخي
 ؟ تلا ريغ

 !؟ ضرألاو تاوامسلا اوقلخ مأ ؟ نوقلاخلا مه ما ءىش ريغ نم اوقلخ ما »

 « ٠» ١ ! نوذقويال لب

 « مكب ديمت نأ ىساور ضرألا ف ىقلأو « اهنورت دمع ريغب تاومسلا قلخ ,

 . ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ءام ءامسلا نم انلزنأو ‹ ةباد لك نم اهيف ثبو

 ] - ۲١ ] روطلا ةروس « \
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 لالض ىف نوملاظلا لب ! هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنورأف هتلا قلخ اذه

 « ١ »۰« ! نييه

 امو ضرألا هلا ثري نا ىلإ امئاق لظيسو .. امئاق ىدحتلا اذه لازامو

 لوقلاب ١ ىدحتلا ةهباجم نع غيزت نأ ةرصاعملا ةيلهاجلا تالواحم لكو .. اهيلع
 ىهامنإ ىرخأ ةرات مالك ىأبو « ةرات ىتاذلا قلخلابو « ةرات ةفداصملاب

 ! تاوهشريغبو طوغض ريغب ركفتلل درجت ول « لقعلا » اهلبقيال ةنفاهتم تالواحم

 ةيعوضوملا ةجيتنلا ىلإ لصيلو « هركفت ف درجتيل لقعلا بطاخي مالسالاو
 ىوهلا نع ىلختيو ‹ ءىش نم ضرألاو تاوامسلا فام لك اهيلع لدي ىتلا ةيملعلا

 . نيقيلا ألمت ةزراب ةقيقحلا دجيف .. لضي ىذلا ربكلا نعو ىمعي ىذلا
 « ۲ »« ؟ نوركذت الفا ؟ قلخیال نمک قلخی نمفا »

 « ٣ » « اتدسفل ثلا الإ ةهلآ امهيف ناك ول »

 « ٤ » « .. ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذل اذإ »

 .٠ ريبدتلاو قلخلاب هللا درغتو ةيهولألا ةقيقح نم نقيتسيل هبطاخي امكو
 قطلنمو سايقو طابنتساو ءارقتسا نم ةصاخلا هتالالدتسا قرطب -

 هللا ناک اذاِف .. تاعبن نم هعيتتسيام كلذ هنيقي ىلع بتريل هبطاخي - خلا ..

 ‹ هريغ ةدابعلاب ريدجلا نمف اهنم نقيتو اهيلع لدتسا ىتلا تافصلا كلتب افصتم

 ؟ هريغ ةعاطلاب ريدجلا نمو
 ‹ ضراألاو تاوامسلا هب تقلخ ىذلا قحلا نم نقيتسيل هبطاخب كلذك

 : باقعو باوثو باسحو روشنو ثعب نم قحلا اذه عبتتسيامو
 « © »« ؟ نوعجرتال انيلإ مكنأو اثبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ »

 نيذلا نظ كلذ . الطاب امهنيبامو ضرألاو ءامسلا انقلخامو »
 « 1 »۰ .. اورفک

 « بابلألا ىلوال تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرالاو تاومسلا قلخ ف نإ ه
 تاومسلا قلخ ف نوركفتيو « مهبونج ىلعو ادوعقو امايق ثا نوركذي نيذلا

 ۰ ١  ۰ںامقل ۂروس ] ٥ س 1١]

 ١ ٠ ٠ لحنلا ةروس ] ١١ [
 [ ١ ] ءايبنألا ةروس « ۲

 [ ١ ] نونمۇملا ةروس £.

 [ °1١ ] نونمۇملا ةروس«

 [ ۲۷ ] ص ةروس

 4ا



 نم كنإ انبر . رانلا باذع انقف  كناحبس « الطاب اذه تقلخام انبر : ضرألاو

 ىداني ايدانم انعمس اننإ انبر . راصنا نم نيملاظلل امو ٠ هتيزخا دقف رانلا لخدت

 انفوتو ‹ انتائيس انع رفكو « انبونذ انل رفغاف انبرءانمأف مكبرب اونمآ نا ناميالل

 فلختال كنإ « ةمايقلا موي انزختالو كلسر ىلع انتدعوام انتأو انبر . راربألا عم

 « ١» ١ داعيملا

 نكميال اهنم نقيتساو لقعلا اهفرع ىتلا كلت ىه هتافص ىذلا تلا نإ

 ءىش لك قلخي امنإ « الطاب اًئيش قلخي نا وا « اثبع ائیش قلخی نا - القع -
 ىف هولمع ام ىلع سانلا هيف بساحي موي كانه نوكي نأ ىضتقي قتحلاو . قلاب
 ناسنإلا ىري امك ايندلا ةايحلا ف قحلا ءازجلا متيال هنأل . ايندلا ةايحلا

 یتح امولظم لظ مولظم نم مکو « تام یتح ملظی لظ ملاظ نم مکف ...هسفنب
 قحلا قحي امنإ ؟ قحلا نيأف فاطملا ةياهن ىه ايندلا ةايحلا تناك ولف . تام

 هءازج ناسنإ لك ذخأيو « ةنسحلاو ةئيسلا ىلع نوبساحيف سانلا ثعبي نيح

 .. قحلاب
 ناسنإلا بسحي نأ ىضتقي « لقعلا » ناف ةروصلا هذه ىلع رمالا ناك اذإو

 .. راتلا نع هدعبيو ةنجلا نم هبرقيام لامعألا نم لمعي نأو « هباسح مويلا اذهل
 . ميقملا ميعنلا نع ةلجاعلا ةذللا هنتفت الاو

 نع حزحز نمف « ةمايقلا موي مكروجا نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك »
 « ۲ ,« رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلاامو « ناف دقف ةنجلا لخداو رانلا

 اهيلع بترتتل - لقعلا عمم - نادجولا اهيف بطاخي اهلك رومألا هذهو

 . ديكأت ىلإ جاتحيال حضاو اهيف لقعلا بيصن نكلو  ةيعقاو ةيكولس ةكرح
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 ىلع فرعتلل نوكلا ف شا تايآ ربدت ىلإ كلذ دعب لقعلا هجوي : ايناث
 . ضرالا ةرامعل اهريخست ناكمإل . نوكلا كلذ صاوخ ىلع فرعتلل . هرارسا

 : ءادتبا للا دنع نم مئاق ربخستلاو
 « ۲ «« هنماعيمج ضرألا فامو تاومسلا فام مكل رسو »

 . كلذ ف ناسنإلا ةبغر درجمب متيال عقاولا ملاع ف ريخستلا اذه قيقحت نكلو

 ١ ١ء نارمع لآ ةروس ] ۱۹۰ - ۱۹٤ [
 »  » ۲نارمع لا ةروس ] ٠۸١ [

 ١ ٠ ةيثاجلا ةروس ] ١١ [ ١



 نيعم دهجب ريخستلا اذه ققحتي امنإ . نوكيف نك ءىشلل لوقي اهلإ سيل وهف

 ‹ هصاوخو نوكلا رارسأ ىلع ناسنإلا هب فرعتي ىلقع دهج . ناسنإلا هلذبي

 . جتنم لمع ةروص ف هتفرعم رامث ناسنإلا هب قبطي ىلضع دهجو
 لك هيف ىلجتت ىذلا ليصألا هناديم وه لب . هئادأل لقعلا هوي كلذ لكو

 ناديملا اذه ف هنأ كلذ ىنعم سيلو . هريغ هيف هكراشيال ىذلاو « هتيرقبع

 نكلو « مولعلا خيرات نيب امك مهولاو ًأطخلا ف عقيام اريثكف ١ مهوتيالو ءىطخيال

 نم هل فشكي نأ هتلا ردق اميف ةقيقحلا ىلإ لصيل ةصرف عسوأ هيدل نأ هانعم

 « قلاخلا ىلع فرعتلا ىلإ هجوي نأ دعب كلذ ىلإ هّجوي هنكلو . نوكلا اذه رومأ

 . ةديقعلا اياضق لك ىلعو
 . ةحضاو ةمكح كلذلو

 ةيبوروألا ةسينكلا رمأ نم ناك امك - قوعم هقوعي ملام ىرشبلا لقعلاف

 طابنتساو ‹ هلوح اميف ريكفتلا ىلع هعبطب روطفم - ركفب نأ لقعلا ىلع اهرجحو

 ىلإ اهب لوصولا ةلواحمو اهنيسحت مث ٠ هتاجاح ناسنإلل ققحت ىتلا قرطلا
 « عاتملا » نم ردقلا ىلع لوصحلا لجأ نم  ةيلعافلاو ناقتإلا نم دح ىصقا
 . ضرألا ف ناسنإلل هتلا هردق ىذلا

 « ٠» ١ نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ف مكلو»
 . ضرالل ةيداملا ةرامعلا درجمب تسيل « ناسنإلا » ةايح ىف ةربعلا نكلو

 قلخ « ناسنإلا » امنإ ‹ قيرط ىآ نمو نول ىأ نم عاتملا ىلع لوصحلا درجمالو

 اهلمح نم تقفشا ىتلا « ةنامألا » لمحل قلخ .. ىمسأو كلذ نم عفرأ ءىشل

 : لابجلاو ضرألاو تاوامسلا

 ‹ اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ »

 « ۲ ر« .. ناسنإلا اهلمحو . اهنم نقفشاو
 ةماقإب متي امنإ .. ىسحلا عاتملا الو ةيداملا ةرامعلا درجمب متيال ةنامألا لمحو

 جهنملا اهاوح ىتلا ىه ةيقيقحلا ميقلاو .. « ميقلا » نم ساسا ىلع هلك كلذ

 نا ثبليال فئاز اهادعام لك نا ةقباسلا انتسارد نم انيار دقو ) ةايحلل ىنابرلا

 نايكلاو - الوا لقعلا هيجوت نم دبال ناك مث نمو ( ريصاعألا هب ثبعت

 ١ ٠١ ةرقبلا ةروس ] ١ [

 « Yoبازحالا ةروس ] ۷۲ [



 ءاجاذإ ىتح « هتعاطو هب ناميالاو هتلا ىلع فرعتلل - ةقيقحلا ف هلك ىتاسنإلا

 ناك ٠ ضرألا ةرامع ىف هتاقاط ريخست ىلع لمعيو « نوكلا ىلع فرعتي لقعلا

 هب ىذلا ىنابرلا جهنملا ساسا ىلع ضرألا ةرامع ماقأف « ىنابرلا ىدهلاب ايدتهم
 . ةايحلا حلصت هدحو

 اهترامع تماق نيح ضرألا تراص فيك هلبقامو لصفلا اذه ىف انب رم دقو

 . ضرألا ىف اهتماقإب رمأو هلا اهررق ىتلا ميقلا ريغ ىرخآ « ميق » ىلع ةيداملا

 . قيلعتلا نع ىنغو ةراشالا نع ىنغ ةرصاعملا ةيلهاجلا رضاحو

 لجأ نم ةينوكلا ننسلا ىلع فرعتلا ىلإ - مالسإلا ف - لقعلا هيجوتف

 ةئشنتل حيحصلا جهنملا وه ٠ للاب ناميإلا ىلإ ههيجوت دعب ضرألا ةرامع

 اهنكلو « هتئشنت ىلإ - ايرظن - ةيرشبلا ىعست ىذلا « حلاصلا ناسنالا »

 ىلإ ىدؤت جهانم اهدنع نم ئشنتو « ىنابرلا جهنملا بكنتت نيح امئاد قفخت
 . راوبلا

 ةمألا نأ وهف ١ لاجملا اذه ف هبريكذتلا ديعن وأ هب ركذن ءىش نم انل ناک نِإو
 ثحبلا ف ىبيرجتلا جهنملا تأشنا ىتلا ىه - مالسإلا هيجوتب - ةملسملا

 ىف تدرفت اهنكلو « دعب اميف ةيملعلا ابوروأ ةضهن لك هيلع تماق ىذلا . ىملعلا
 « ناسنإلا » لثمت « ةيقيقح « ةيناسنإ » ةراضح تأشنا ىتلا ىه اهنأب خيراتلا
 ف لمعلا ال « ناسنإلل یغبنی امک انزاوتم هلثمتو « هبناوج نم ادحاو ابناجال هلک
 ىف لثمتملا ىحورلا عاتملا نع هلغشي ىسحلا عاتملا الو « ةرخآلا نع هلغشي ايندلا
 ةرهاظلا بابسالا ةيؤرالو . ضرألا ف لدعلاو قحلا ةماقإل داهجلا فو . ةدابعلا
 كلت رخأآ ىلإ .. نيدلا نع هنتفي ملعلا الو « ىقيقحلا ببسلا نع هنتفت
 ىنابرلا ىدهلا تضفر نيح ةيبوروألا ةيلهاجلا اهيف تعقو ىتلا تافارحنالا
 ! قيرطلا اهل مسري « اهلقع » تلعجو
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 . هقيبطت ناسحإل عيرشتلا ةمكح ربدت ىلإ مالسإلا ف لقعلا هجوي : اتلاث

 مالسإلا ف اذه نإ ةقيقحو . داهتجالاب هيف تلا نذأ اميف داهتجالا لجأ نمو

 نأ - نينمؤم اوناك نإو - سانلا لكلرنيتيال هنأل « نيع ضرفال ةيافك ضرف

oft 



 نولمحي نمم - ةمألا نم قيرف هل صصختي نأ هانعم ةيافكلا ضرف نكلو

 هل بدتني مل نإف . نيرخآلا نع فيلكتلا طقسيف - ةبردلا نولانيو دادعتسالا

 . رمألا اذهب اهنع موقي نم ءىيهت ىتح ةمثآ اهلك ىهف ةمألا دارفأ نم دحا

 < «٠ ١ نيدلا ف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف »
 . ةمكحلا حضاوو ةرورضلا حضاو رمأ عيرشتلا ةمكح ربدتل لقعلا لامعإو

 نيب عقت ىتلا تالاحلا نم ةلاح لك ىلع ايلا اقابطنا قبطنيال الوا عيرشتلاف

 . رشبلا
 ةلاحلا ف هقيبطت ىغبني ىذلا مكحلا ةفرعمل لقعلا لامعإ ىلإ رمألا جاتحي امنإ

 . هقيبطتل ةحيحصلا ةقيرطلا ةفرعملو « مكحلل ةضورعملا ةنيعملا

 مايق ىلإ اهلوزن ذنم اهلك ةيرشبلا ةايح بكاوتل تلزن ىتلا ةعيرشلا هذه نإ مث

 . سانلا ةايح ىف ريغتملاو تباثلا هجاوت نا اهيف ىعور دق  ةعاسلا

 اداسف ثدحب هريبغت نأآل ريغتي نأ ىغبنيال وأ « ربغتيال ىذلا - تباثلا امأف

 ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةدمتسملا ةعيرشلا هيف تتا دقف - ضرألا ف

 . تايئزجلاو تايلكلاو عورفلاو لوصأالا لمشت ةيفاو تاليصفتب ملسو هيلع هللا

 لقعلا نيب مئادلا لعافتلا مكحب سانلا ةايح ف دجي ىذلا - ريغتملا اماو

 طامنأ ف تاريوحتو تاقيبطتو مولع نم كلذ نع ًاشنيامو ىداملا نوكلاو ىرشبلا

 - اهومت فقويو ةايحلا دمجي هتابث نال رييغتلاب هيف هللا نذأ ىذلاو « ةايحلا

 امتإ - مئادلا هريغت مكحب - ليصفتلاب ةعيرشلا هلوانتت مل ريغتملا اذه

 نمؤملا لقعلل تكرتو « اهراطإ لخاد ف اميلس اومن ومني ىتلا سساألا هل تعضو

 سساألا نم هل طبتتسي نأ « نيدلا روما ىف هقفتملا « ىنابرلا ىدهلاب ىدتهملا

 . هراوطا نم روط لك ف هبسانيام ةتباثلا

 اذإ هنال .. فقوتي نأ هلزوجيالو ‹ فقوتيال ومنلا مئاد المع هقفلا ناك كلذل

 ةعيرشلا راطإ نم جرخت وأ ةايحلا دمجت نا الإ ةجيتن نم كلذل سيلف فقوت

 . ةميكحلا ةينابرلا
 اهتيويحو ةمالا هذه طاشن ةرتف ف هقفلا ناديم ف ىمالسإلا لقعلا ماق دقلو

 باصا ام مغر « ةظحللا هذه ىلإ انيمث ايناسنإ اثارت دعي لازام « مئار دهجب

 ! ضارعإلا نم ةريخألا لايجألا باصا امو « دومجلا نم ةرخأتملا لايجالا

 ١ ١ « ةبوتلا ةروس ] ٠١١ [

fo 



 اهتردقو اهتيويحو ةعيرشلا هذه لومش ىدم كردي ركفلا اذه ىلع علطي ىذلاو

 لقعلا هب ماقام ىرخأ ةهج نم كرديو ‹ ةهج نم ىرشبلا ومنلا ةبكاوم ىلع

 تاهيجوت ةديلو اهلك تناك « بابلا اذه ف تاحوتف نم ركفملا ىمالسإلا
 . مالسإلا
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 ةايح ف هردق اهب هتلا ىرجي ىتلا ننسلا نم ةعومجم هلا باتك ف درت : اعيار

 ةاباحم فقوتت الو « ريغتت الو لدبتت ال هلا ةنس نأب ةرركملا ةراشإلا درتو « رشبلا

 عمتجملا ةماقإ لجأ نم ننسلا هذه ربدت ىلإ لقعلا هجويو . قلخلا نم دحاأل
 . اهمداصيالو اهتايضتقم عم ىشمتي ىذلا حلاصلا

 ىنابر ماظن اهطبضي امنإ . طباضالب ىضوف تسيل ءادتبا ةيرشبلا ةايحلاف

 ف ىرشبلا كولسلا ىلع ةددحم جئاتن بترت « ةتباث ننس بسحب ريسي ٠ قيقد
 ىغبني ىذلا بئاصلا كولسلا نيبتي نا ناسنإلا ميطتسي مث نمو . هلاوحا عيمج

 نكلو ١ بيغلاب امجرال ‹ هكولس نم ةعقوتملا جئاتنلا نيبتي امك . هكلسي نا
 . ريغتت الو لدبتت ال ىتلا تلا ةنسل اقيقحت

 اما . اهبلاغ ف ةيعامتجا ننس ىهف « ةعامجلا ةايح لوانتت ننسلا هذهو
 هلمع ءاقلةرخآلا ىف هازجي ىذلا ءازجلاب اقلعتم نوكيام ابلاغف درفلا نأشب دريام

 : ىلاعت هلوقك درفملا ركذ هيف ىتأي ننسلا ضعب ناك نإو « ايندلا ف

 ةمايقلا موي هرشحنو « ١ » اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرعأ نمو »
 « ۲ » « ىمعأ

 انمه سيلف « رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ننسلا هذه ضعب انه ضرعنو
 . اهءازإ لقعلا لمعب هيونتلا امنإ « اهءاصقتساو اهعبتت

 ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ »

 « ۳ » « نوعجري مهلعل اولمع
 « ٤ » « مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقبام ريغيال هتلا نإ »

 ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن اريغم كي مل هتلا نأب كلذ »

 « ۵ „« مهسفنأب

 ايندلا ةايحلا ف ىا« ١ ١
 [ ١١ ] دعرلا ةروس « ٤ ۾ ۱۲۴٤ ] هط ةروسء ۲ »

 [ ۳ ] لافنإلا ةروس « © » [ ٤١ ] مورلا ةروس« ۲ ۰

 خ[



 « ١ » « نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخا اوتوا

 وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق »

 « ۲ , « ضعب ساب مكضعب قیذیو اعيش مکسہلی

 نيذلا انتف دقلو ؟ نونتفيال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ »

 « ٤ ر« نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا تلا نملعيلف « مهلبق نم

 اهيف مهو « اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم »

 اهيف اوعنصام طبحو ٠ رانلا الإ ةرخآلا ف مهل سيل نيذلا كئلوأ . نوسخبيال

 « ۵ , « نولمعی اوناکام لطابو
 انءابآ اندجو انإ اهوفرتم لاق الإ ريذن نم ةيرق ف كلبق نم انلسرأام كلذكو »

 ST نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع

 كي ملف . نیکرشم هب انک امہ انرفکو هدحو هتلاب انمآ اولاق انسأب اوار املف »

 كلانه رسخو هدابع ف تلخ دق ىتلا هلا ةنس « انسأب اوار امل مهناميإ مهعفني

 « ۷ » « نورقاكلا

 : ةينابرلا ةنسلا هذه دنع ةريصق ةفقو فقنو

 . امامإ سانلل كلعاج ىنإ : لاق « نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو »

 « ۸ »۰« نيملاظلا ىدهع لانيال : لاق ؟ یتیرذ نمو : لاق

 ‹ اليمج اربص اهيف ربص تاءالتبا ةلمجب مالسلا هيلع ميهاربإ هتلا ىلتبا دقف

 ‹ ليعامسا بيبحلا هدلو حبذب - ايؤرلا ف - هرمأ تاءالتبالا ةمق ناكو

 : ینابرلا رمألل ه دوو همالستساو

 لعفا تبأ ای لاق ‹ یرت اذام رظناف كحبذا ىنآ مانملا ف یرا ینإ ینہای لاق »

 سسس

 ١ ١٠ ماعنالا ةروس ] ٤٤ [

 ١  » ۲ماعنالا ةروس ] ٠١ [
 [ ٠١ ] فارعإلا ةروس « ۲ »

 [ ٣ - ۲ ] توبکنعلا ةروس « , ٤
 ]1 - ٠١ ] دوه ةروس «

 [ ۳ ] فرخزلا ةروس ء ا ء
  ۷رفا ةروس ] ۸٤ - ۸١ [

 ١  » ۸ةرقبلا ةروس ] ٠١١ [



 ؛ نيبجلل هلتو املسا املف . نيرباصلا نم هلا ءاش نإ ىندجتس « رمؤتام
 « ١ .« ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ هانيدانو

 هذختاو هابتجاف تاءالتبالا هذه ف رهابلا هحاجن ءازج تلا همركأ دقلو

 : الیلخ
 ١ اليلخ ميهاربإ هتلا ذختاو ٠„ ۲ «

 .. نيبرقملا هدابع ىلع اهب هللا نمي ىربك ةمعن كلتو .. امامإ سانلل هلعجو

 اذه نوكي نأ ف ةيعيبطلا ةيرشبلا هتبغر تكرحت هللا دنع ةوظحلا كلت لان املف

 لهف . ناميإلا ىلإ سانلا نودهي « ىدهلل ةمئا اونوكيف ٠ هتيرذ ىف ايضام دهعلا

 ناك دقل! الك ؟ بيحرتلاو بيرقتلاو ميركتلا عضوم ىف وهو ةيهلإلا ةنسلا هتباح
 مه اذإ مهيف ضام دهعلا نأ ىا « نيملاظلا ىدهع لانيال » : امساح باوجلا

 نكميال هللا نأ كلذ . هللا دنع مهل دهع الف اوملظ اذإف ١ قيرطلا ىلع اوماقتسا

 مه نونوکی نيح لب ! نینمؤم اوناک مهدادجا وا مهءابآ نال ضرالا ف سانلل

 نوثري وأ « ةثارو دهعلا نوثري نيذلا امأ .. قيرطلا ىلع نيميقتسم مهسفنأب
 ءايآلا باتك هنأ مهسح ىف حبصيف ~ ! اٹارت هنوذختب یآ - ةثارو هللا باتك

 فو مهيف هللا لوقي كئلوأف « هقيبطتب نوفلكم مهالو ٠ مه مهباتك سيلو دادجألاو

 : مهلاثما

 ىثدألا اذه ضرع نوذخأي . باتكلا اوترو فلخ مهدعب نم فلخف »

 قاثيم مهيلع ذخؤي ملأ . هوذخأي هلم ضرع مهتأي نإو ! انل رفغيس نولوقيو
 نيذللريخ ةرخآلا رادلاو ؟ هيفام اوسردو « قحلا الإ هللا ىلع اولوقي الا باتكلا

 عيضنال انإ ةالصلا اوماقأو باتكلاب نوكسمي نيذلاو !؟ نولقعت الفأ « نوقتي

 .« ۲ »د« نيحلصملا رجأ

 ف لقعلا رود وه - انفلسا امك - انه ننسلا هذه نم انينعي ىذلاو

 نأش ناك امك لقعلا ف ىهتنيو لقعلا ف اديب ايفسلف ايرظن اربدتال . اهربدت

 حلاصلا عمتجملا ةماقإ ىلع - ىعوب - لمعيلاهريدتي امنإ . قيرغإلا ةينالقع

 : ىنابرلا دعولا ىضتقمب ضرألا ف نيكمتلا قحتسي ىذلا

 1 ٠ تاهاصلا ةروس ] ٠٠١١ - ١٠٠١١[

 ء ١ - ءاسنلا ةروس ] ٠١١ [

 ۲ ٠ فارعالا ةروس ] ٠۱٠۹ - ٠۷١ [



 امك ضرألا ف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمأ نيذلا هللا دعو »

 نم مهنادبيلو « مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو ٠ مهلبق نم نيذلا فلختسا

 « ۱ .ء .. اًئیش یب نوکرشیال یننودبعی . انما مهفوخ دعب

 : ينابرلا ريذنلا بنجتيلو
 ١ مكلاثمأ اونركیال مث « مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نإو «. ۲ «

 : رخآلا ريذنلاو

 ١ ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصتال ةنتف اوقتاو «, ٣ .

 هذه ةيريخ ماوق وه ىذلا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع مهتوكسل
 . ةمألا

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخا ةمأ ريخ متنك »

 « ؟ . « هللاب نونمؤتو

 ةنتفلا اهبيصت ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع ةمألا تكست نيحف

 موقم لل هريصقتل هلك عومجملا بيصت نكلو ١ مهدحو اوملظ نيذلا بيصتالو

 . ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا تاموقم نم ليصأ

 نع ىهنلاو فورعلاب رمألا ةيضق ىلع ةيسايسلا « ةيعوتلا ء رصتقتالو

 : ةمالا هذهل ىناسنإلاو ىخيراتلا رودلاب ةيعوتلا ىلإ اهادعتت امنإ . ركنملا
 لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما مكانلعج كلذكو »

 « ۵ » « ادیهش مکیلع

 هذه نم مهفادهاو « اهدض مهتاططخمو « ةمالا هذه ءادعأب ةيعوتلاو

 « برحلاو ملسلا ىف مهعم لماعتلا ةقيرطو « مهءازإ امهبجاوو  تاططخملا
 لاجمال امم .. خلا .. خلا .. هتعيبطو هدودحامو « نوكي نم عمو ءالولا ةيضقو
 لك ىف « لقعلا ء رود نع انه ثدحتن امنإو « ةصاخلا هثحابم هلف « انه هليصفتل

 ىعامتجالا ىعولا اهتم لصحتي ىتلا ةينابرلا ننسلا ربدت وه هرودو .. كلذ

 ىلع ىنابرلا جهنملا ذيفنت متيل مالسإلا ل بجاو رمأ وهو « ىسايسلا ىعولاو
 . حيحصلا ههجو

 [ ١° ] رونلا ةروس «
 [ ۳۸ ] لاتقلا ةروس ٠
 [ ٠١ ] لافنالا ةروس «

 [ ١١١ ] نارمع لا ةروس
 ew ي ص ب ي ص [ ٠٤١ ] ةرقبلا ةروس .



 : خيراتلا ةسارد ىلإ لقعلا هجوي : اسماخ

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ف اوريسف ننس مكلبق نم تلخ دق »
 « ١ ء١ نيبذكملا

 اوناك ؟ مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ف اوريسي ملوأ »

 مهلسر مهتءاجو « اهورمعامم رثكا اهورمعو ضرألا اوراثاو ةوق مهنم دشأ
 . « ۲ ء« نوملظي مهسفقنأ اوناك نكلو .٠ ۲ ۰ مهملظيل هللا ناک امف تانیبلاب

 نوعمسي ناذآ وأ اهب نولقعي بولق مهل نوكتف ضرألا ىف اوريسي ملفأ »

 ٠٠ ؟ »« رودصلا ف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعتال اهنإف !؛ اهب

 !' غارقلا ةيجزتو ةيلستلل ال ةربعلل ىه ةبولطملا خيراتلا ةسارد نأ حضاوو

 .. خيراتلا ةسارد نم ةربعلا نطوم فرعن نأ ىغبني نكلو

 ردق ىرجي ىتلاو « ةقباسلا ةرقفلا ف اهيلإ انرشأ ىتلا ةينابرلا ننسلا نإ

 اهربدت ىلإ وعدم ىرشبلا لقعلا نإ انلق ىتلاو « ةيرشبلا ةايح ف اهاضتقمب هللا
 هذه .. ىنابرلا جهنملا ىلع مئاقلا حلاصلا عمتجملا ةماقإ لجأ نم اهيف ركقتلاو
 « دودحملا درفلا رمع لخاد ىف اهمامتب ققحتت ام اردان - اهتعيبطب - ننسلا

 لوحتلا متي ىتح ةيلاوتم الايجأ قرغتست اهتعيبطب ةيعامتجالا ننسلا نال
 ىضتقت ىتلا ةردانلا ةلقلا ادعاميف ) رشلا ىلإ وا ريخلا ىلإ ءاوس ىعامتجالا

 ةعامجلانيكمت وأ ىبنل أ دييأت ‹ ريصق دمأ ىف اهلماكب ةنس قيقحت اهيف هللا ةمكح
 ف ةخماشلا ةمألا هذه ءانبو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم ثدح امك  ةنمؤم

 . ( راصق تاونس
 : ةنسلا هذه ىلإ الثم رظناو

 امب اوحرف اذإ ىتح « ءىش لک باوبا مهیلع انحتف هب اورکذام اوسن املف
 « © «« نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ اوتوا

 اوسن .. رضاحلا هتقو ف ىبروألا عقاولا لثمي ةنسلا هذه نم لوألا ءزجلاف

 ةوق نم ٠ ءىش لك باوبأ مهيلع هللا حتفف ‹ اودحجو اورفكو هب اوركذام

 لكو .. ةيداصتقا ةوقو ةيجولونكت ةوقو ةيملع ةوقو ةيركسع ةوقو ةيسايس

 ٠ نارمع لا ةروس ] ۱۳۷ [

 « مهبيدكتل مهيلع ررمدتلاب یا
 مورلا ةروس ] ١ [
 ٠ جحلا ةروس ] ٤١ [

 7 ن 4إ ل [ ٤٤ ] ماعنألا ةروس
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 دق ةنسلا هذه نم هدحو ءزجلا اذهو « « ءىش لك باوبأ » ف لخدي نأ نكميام

 اوضق - لايجا لب - دارفآ هيف دلو . نامزلا نم نیلماک نینرق قرغتسا
 « ةيآلا ف ةروكذملا ةنسلا ةيقب ققحتت الو « اولحرو ةايحلا هذه ىف مهرامعا

 ىف سانا مهوت لب! « نوسلبم مه اذإف ةتغب مهاتذخا اوتوا امب اوحرف اذإ ىتح »

 الو قلغتال دبألا ىلإ ةحوتفم لظتس ةحوتفملا باوبالا هذه نا تاقوألا نم تقو

 1 ماثآ نم اوبکترا امهم اهباحصا ىلع مدھتت

 ىلا ةليأ « مهتراضح » نأ نوكردي مهسفنا برغلا وركفم ادب مويلاو

 « ةيحورلا ميقلا » نع دعبلا ف اورمتسا اذإ مهموق نورذنىي اوادبو .. رايهنالا

 مك نكلو .. مهلبق نم اممأ باصا ىذلا رامدلا مهبيصي نا « ١ ءاهنومسي امك

 نم لوألا ءزجلا قيقحت قرغتسا امك الايجا وا اليج ؟ نامزلا نم كلذ قرغتسي
 ! هتيأ ةذس

 عساولا لاجملا وه خيراتلاف ! خيراتلا ربدتي نا « لقعلا » هللا هجوي كلذل

 درفلا رمع ل ققحتيام اهنم ءاوس « اهلمكأب ةينابرلا ننسلا هيف ققحتت ىذلا

 ! ريخألا وه بلغالاو . لايجألا رمع ىف ققحتيامو

 ىذلا ىخيراتلا اهعقاو ق ةينابرلا ننسلا ربدت عقاولا ف وه نذإ خيراتلا ربدت

 ةايح ف ننسلا كلت اهب ققحتت ىتلا ةيعقاولا ةقيرطلا ةيؤرو ٠ نورقلا لالخ دتمي
 ننسلا هذه اورياسيف . سانلا سوفت ف ةلماكلا ةربعلا ققحتتل دارفالاو ممالا

 ىف تشع دق اذنااه - لاثملا ليبس ىلع - هسفنل لئاق لوقيالو  اهومداصيالو

 ممتجملا الو رامدلا ىنباصاأ انأ الف داسفلا هتكراشو هلك ىرمع دسافلا ممتجملا

 نم عمتجملا ميوقت ف ىسفن دهجأ اذال هسفنل لئاق لوقيالو ! هيف تشع ىذلا

 ةوقلا كلمب عمتجملا اذه مادام .. ىحورلا وأ ىركفلا وأ ىقلخلا هفارحنا

 ! رامدلا نم هعنمتو هدنست ىتلا ةيداصتقالا ةوقلاو ةيسايسلا ةوقلاو ةيركسعلا

 ىنعمامو ؟ « نيدلا » ةدئاف امو ؟ « ميقلا » ةميقام : هسفنل لئاق لوقيالو

 ةدع هلك كلذ ريغب ايوق اكسامتم شيعي نأ ممتجملل نكمي ناك اذإ ؟ « قالخألا »

 !؟ نورق

 ... خيراتلا ةسارد ةربع كلت

 تاراصتنا ليجستل - ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم - سرديال خيراتلا نإ
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 ‹ اهل ةبحاصملا ميقلا نع ةدرجم اهلاوزو لودلا ةأشنو « اهتاراسكناو شويجلا

 ةايح عبتتل ءدب ىذ ئداب سردي امنإ . اهيف ةينابرلا ننسلا ىرجم نعو

 نم لك لالخ ىرجيامو ٠ لالضلا ةلاحو ىدهلا ةلاح : هيتلاح ىف « ناسنإلا »

 ىذلا رايعملاب ةطوبضم « ثادحألا ىلع بترتت جئاتنو « ثادحا نم نيتلاحلا

 .. قيقحتلا ةيمتحلا ةينابرلا ةنسلا رايعم « ءيطخيال

 نيط نم ةضبق نم هللا هقلخ ىذلا قولخملا كلذ وه ءادتبا « ناسنإلا »و

 الو« نوراد هعدتبا ىذلا « ناويحلا » ال« هحور نم هيف خفنو هاوس مث ضرألا

 وه سيل هطوبهو هولع سايقمو .. خيراتلل ىداملا ررسفتلا اهمعز ىتلا « ةداملا »

 : ضرألل ةيداملا ةرامعلاو ىداملا جاتنإلا

 « .. اهورمعو ضرألا اوراثأو ةوق مهنم دشأ اوناك »

 ةياهنلا ف مهباصأو  ىنابرلا ىدهلا اوضفر مهنأل « نييلهاج اوناك مهنكلو

 نمو  اهذوكلمي ىتلا ةوقلا لك نم مغرلا ىلع « رامدلا نم ةيلهاجلا بيصيام

 .. اهترامعو ضرألا ةراثإ

 سايقم .. « ةيناسنإلا » سايقم وه هطوبه وأ « ناسنإلا » ولع سياقم امنإ

 همازتلاو « ناسنإلا ةيناسنإ - هدحو - ققحي ىذلا ىنابرلا ىدهلاب همازتلا
 ىأب ال ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرامع ىا « ةدشارلا ةفالخلا تايضتقمب

 . هاوس جهنم

 هيديرجت ةينهذ ةيفسلف ةروص ىف ال - ىخيراتلا ىعولا هذه ققحتي نيحو

 . دشارلا ناستالل اريبك انوع اذه نوكي « یعقاو یکرح یعو ةروص ف نكلو -
 . ناسنإلل ىلعألا دوجولا هب ققحتي ىذلا « ميقتسملا جضانلا كولسلا ىلإ ههجوي
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 ىلعا ف ىرشبلا دشرلا لثمت ةجضان ةميلس ةينالقع .. مالسإلا ةينالقع كلت

 . هتالاح

 ىلاغت ىه الف .. طيرفت الو طارفإ الب « هب قئاللا هناكم لقعلا ىطعت ةينالقع

 لكلريخألا عجرملا هلعجت وأ هنوئش نم سيل اميف همحقتف لقعلا ةميق ريدقت ف
 ىف هطاشن ةلوازم نم هعنمتف هردق هسخبت ىه الو « ىنابرلا ىحولا ىتح ءىش
 . اهيف لمعلا نسحيو اهل حلصي ىتلا ةيعيبطلا هنيدايم

 ىحولا ةسارح ةمهم هيلإ لكت .. ةعساوو ةريطخ ماهم لقعلا ىلإ لكت ةينالقع
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 نم هللا ماكحأ ةسارحو « لضم دساق ليوأت لك نم « ١ ,هللا هظفحب لفكت ىذلا

 تافآلا نم عمتجملا ةسارحو « « ةعيرشلا دصاقم » نع اهب فارحنالا

 هيلإ لكت امك .. هريمدت ىلإ ىدؤت ىتلا ةيقلخلاو ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 . ضرألا ةرامعو ىبيرجتلا ثحبلاو ىملعلا مدقتلا ةمهم

 جهنملاو ىنابرلا ىحولا نع ديحي نأ - هل حمستالو - هيلإ لكتال اهنكلو

 بناجي ذئدنع هنأل « هللا هب نذأي ملامب هدنع نم دهتجي نأ الو « ىنابرلا

 : داسفلل نكميو « ريخلا نع ديحيو « باوصلا
 ؛ ةرباغلا قيرغإلا ةينالقع اهنم نيأ .. ةنزاوتملا ةينالقعلا ىه كلتو

 نرقلاو رشع عساتلا نرقلا ةيلهاج ف برغلا اهسرامي ىتلا ةيبيرجتلا ةينالقعلاو
 ! نيرشعلا

 ت ا
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 ميرا تلا

 . نطولا كلذل ءالولاب دحاولا نطولا ءانبأ عيمج رعشي نأ اهانعم ةينطولا

 اوردحنا ىتلا مهسانجاو « اهيلإ نومتني ىتلا مهلوصا تناك ايا . هل بصعتلاو
 . سنجلا وا ةغللا وأ موقلا نع رظنلا فرصب ضرألل اهيف ءالولا نأ ىا . اهنم

 نوكي نأ ىغبني ةدحاولا ةغللاو دحاولا لصإلا ءانبأ نأ اهانعم ةيموقلاو
 اضيأ اهانعم ناك نإو « مهناطوا تقرفتو مهضرأا تددعت نإو ادحاو مهؤالو

 نطو ف ةدحاولا ةيموقلا ممتجت ثيحب نطولا ديحوت ىلإ ةياهنلا ف ىعسلا

 ةيموقلل ءالولا نكلو .. ضرألل ءالولاب ابوحصم ةيموقلل ءالولا نوكيف « لماش

 . ضرألا ةدحو ققحتت مل ولو لصألا وه لظي

 ءدب ىذ ئداب انمهي ىذلاف « ةينطولاو ةيموقلل ةيرظنلا تافيرعتلا تناك ايأو
 ىرشبلا خيراتلا ف اهيلع تبترت ىتلا اهراثآ مث « ابرو ف اهنشنم ىلع فرعتن نا

 . ثيدحلا
 اسانتجأو تاغلو تايموق عمجت ةيسايس ةدحو تاقوألا نم تقو ف ابروأ تناك

 « ةما » لكشي عمجتلا اذه نكي ملو . ةينامورلا ةيروطاربمإلا لظ ىف ٠ ىتش
 رظن فو اهسفن رظن ف « ةمألا » ىه مألا ةلودلا تناك دقف . ىقيقحلا ىنعملاب
 مألا ةلودلا تناك امك ١ ةيروطاربمإلاب اهتقحلاو اهيلع تلوتسا ىتلا تارمعتسملا

 ةيروطاربمإلا بوعش جزتمت ملو . « ديبعلا » ىه تارمعتسملاو « ديسلا » ىه
 ىتلا - ةديقعلا ةما - ةيمالسإلا ةمألا تعمج ىتلاك ةيقيقح ةدحو ىف طق
 ةدحاو ةمأ تراصف ةديقعلا ةقتوب ف اهيف تاغللاو سانجألاو تايموقلا ترهصنا
 .« ةيمالسالا ةمألأ » ىه « دحاو ىوتسم ىلع

 ف ىسرافلا ناملسو ىمورلا بيهصو ىشبحلا لالب ناك ةنيدملا عمتجم ىف
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ناكو « شيرق نم ةداسلا عم ٠ عمتجملا كلذ نم ةمقلا
 وبا » : لوقي هنع هللا ضر رمع ناکو . « تیبلا لها انم ناملس » : لوقي ملسو

 ىفوهو - هنأكف « هنع هللا ىضر لالب ىلإ ةراشإ « « انديس قتعأو  انديس ركب

 اهيلإ ل صت مل ةمق ىهو « لالب انديس » : لالب نع لوقي - شيرق نم ةباؤذلا
 .. ةديقعلا ةمأ ف الإ هلك اهخيرات ف ةيرشبلا

 اوئشنيل ال دالبلا نم اوحتفام اوحتفو ضرألا ف نوملسملا حاسنا مث
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 مهمهت ىتلا ىه طق ضرألا ةعسوت نكت مل. ةديقعلا اورشنيل نكلو ةيروطاربمإ

 اهمادختساو « ةديدج دراوم مض نكي ملو ‹ مهضرأ نم جورخلا ىلإ مهعفدت وأ
 وا داوقلا نم ادئاق مفدي ارطاخ « زنتكتو ىنغتل مألا ةلودلل - اهريخستوا -
 اهلحم لحيل « ةيلهاجلا » ةلازإ وه ليصالا عفادلا ناك امنإ . دونجلا نم ايدنج
 ف ةلثمم ةيلهاجلا ةلازإ . مالسإلا ةديقع ىلع سانلل هاركإ نود « مالسإلا »

 ماظنلا اهلحم لحيل ١ ىنايرلا جهنملا قبطت الو هللاب نمؤتال مظنو شويجو لود
 ةمكحلاو ىنابرلا لدعلا قيبطتو « هللا ةعيرش قيبطت ف الثمم ىمالسإلا
 لب ةيمالسإلا ةلودلا نذإب مهدئاقع ف ارارحا سانلا كرت عم « ةينابرلا
 ! اهتیامحو اهتسارحب

 ىأ عم رركتت نأ اهنأنش نم سيلو « رركتت مل« خيراتلا ىل ةديرف ةيرجت اهنإ
 اقبطم « هللا ف ةحيحصلا ةديقعلا ىلع امئاق اماظن نوكي نا الإ « رخأ ماظن
 . هللا ةعيرشل

 ‹ هلك اهخيرات ف عمجتلا نم نوللا اذه فرعت ملابروأ نإفرما نم نكي امهمو
 - كلذ ىعدا وأ - ةيحيسملا نيطنطسق روطاربمإلا قنتعا نأ دعب ىتح

 . م ۲۲١ ماع اهلك ةيروطاربمإلا ىلع اهضرفو
 نوللا كلذ اهعمجي نأ ةيحيسم ةيروطاربمإلا حبصت نيح ضورفملا ناك دقو

 اهناولاو اهسانجأ رهصو ٠ دعب اميق ةيمالسإلا ةمألا دحو ىذلا عمجتلا نم

 « نوملسم » هيف لب « نوعوبتمو عابتا هيف سیل « دحتم دحاو نایک ف اهتاغلو
 . ةاواسملا مدق ىلع

 - تقولا نم ةرتفل - اشنا دق ةيحيسملا ف ةيروطاربمإلا لوخد نأ كشالو

 نم ىقيقحلا نيطنطسق فده وه اذه ناك دقو .. ىروعشلا عمجتلا نم انول

 ةيروطاربمإلا ديحوت همه ناك امنإ « ةديقعلا » همه نكي ملف « ةيحيسملا هلوخد

 ىلإ طق قتري مل عمجتلا اذه نكلو .. قارتفالاو قزمتلا ىلع كشوت تناك ىتلا
 . دحاو ببس نم رثكأل ةيمالسإلا ةمألا اهتسرام ىتلا ةروصلا

 ىلإ لصي مل نيدلا نأ - ىسيئرلا ببسلا هلعل وأ - بابسالا دحاأ

 لوألا ديهمتلا ىف انيب امك - اهيلإ لصو امنإ  ةلماكلا هتروص ىف ةيروطاربمالا
 ةديقعلا كلتل ناك دقو . ةعيرشلا نع ةلوصفم ةديقع - باتكلا اذه نم
 مكحي لماكتم نيد : نانيدلا ىوتسيال نكلو ء بير الو بولقلا ىلع اهناطلس
 دقو « سانلا تانادجو ف عبقي ١ خوسمم نيدو « ةايحلا عقاوو بلقلا رعاشم
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 ‹ سانلل ىلمعلا عقاولا مكح نع زجاع هتكلو . ىصخشلا مهكولس ضعب مكحي

 كلذ عئارشب نومكحيالو ىنامورلا نوناقلاب نومكحيف ةرطابألا هنع ربكتسي
 عيمجت ىلع امهتردق ىف الو ٠ عقاولا ىلع امهرثا ف نانيدلا ىوتسيال .. نيدلا

 : ةدحوم « ةما » ةروص ف سانلا

 له . لجرل املس الجرو نوسکاشتم ءاکرش هيف الجر الثم هللا برض »

 ۰ ١ م۰ ؟ الثم نایوتسی

 نيح وأ - ةينامورلا ةيروطاربمالل تلصو نيح ةديقعلا نأ ىناثلا ببسلاو

 تناك دقف « ةدحاو ةروص ىلع نكت مل - نيطنطسق روطاربمإلا اهيلع اهضرف
 بهاذملا ناش وهامك عورفلا فال - ىتش تادقتعمو بهاذم ىلإ تمسقنا دق

 بهذم باحصأ ىقتلي نا نكميال ثيحب « داقتعالا لصا ف امنإ - ةيمالسالا
 دئاقع تحبصأ ةديقعلاو  ةديقعلا ف رصحنا دق نيدلاف . ءىش ىلع بهذمو
 ‹ ءادعلاو ضراعتلا اذه نم دحاو جذومت ىفكيو .. ةيداعتمو ةضراعتم ةفلتخم
 « نييحيسم » مهلك اوناك دقف .. صم طابقاو ةينامورلا ةلودلا نيب ناكام وه
 نم ناك ىسكذوثرألا طابقألا بهذمو ىكيلوثاكلا ةلودلا بهذم نيب فالخلا نكلو
 لجا نم باذعلاو فسخلا نوماسي طابقألا ناك ثيحب ءاقتلالا مدعو ةعسلا

 ةدحاولا ةسينكلا ف ماقيو ‹ ةلودلا نيعأ نع اهب نوفختسيل ىتح ٠ مهتديقع

 ناك امك « ةيرس ةيلفس ىرخألاو ةرهاظ ةيولع امهادحإ . ناتفلتخم ناتدابع
 بهذم ىلع ةينلع ةالص ماقت تناك ثيح « سجرج ١ ۲ « رام » ةسينك ف لاحلا

 بيدارس ف ةيرس ىرخأ ةالصو  ةرهاظلا ةيولعلا ةسينكلا ةقورأ ىف ةلودلا

 مهبقعتت ىتلا ةينامورلا ةلودلا نويع نع طابقألا اهيف ىفتخي ٠ ةيفخ ةيتحت
 فوفصلا ممجي نأ ال قرفيو قزمي نا فالخلا اذه نأشو .. باهرإلاو باذعلاب

 . ءانيلأ دحويو

 ف اهداحتا ناكو . نورق ةدعل ةيكيلوثاك تناك اهعومجم ىف ابروأ نأ حيحصو

 عمجتلا اذه مجح نكلو ١ دعب نيبنس امك « اهعمجت لماوع نم الماع بهذملا

 ول هيلع ناک ىذلا هعقاو نم ربكأ نوكي نا نكمي ناك سانلا ةايح ىل هريثأتو
 عاطق درجم اوسيل مهناو ٠ ضرألا لك ف دحاو مهنيد نأ هباحصأ سح ف ناک

 ٠ ١ رمرلا ةروس» ] ۲١ [

 ١  ۰ ۲ىرام « تسيل یهو . سجرج دیهشلا یا سجرج ۰ رام ١ ةماعلا ةبسلا ىلع ىرجت امك سحرح

 رصم ل
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 لوصأ ف تاعاطقلا ةيقب هرياغت - مظعألا عاطقلا نكي نإو - نيدلا اذه نم

 . ١ ١ داقتعالا

 - , ٣ .سدقملا باتكلا ةغل - ةينيتاللا نآ نيبيسلا نيذه ىلا عمتجا اذإف

 لاجرو نيفقثملا ةغل امنإو . ةينامورلا ةيروطاربمإلا ف مالكلا هغل طق نكت مل
 لخاد بوعتشلا امنإو . ةلودلل « ةيمسرلا » ةغللا اهنوك بناج ىلإ . طقف نيدلا

 . ايسيئر افالتخا ضعب نع اهضعب فلتخي ىرخأ تاغل ملكتت ةيروطاربمإلا

 لظ ف مت ىذلا عمجتلا نآ انل حضو اهلك بابسألا هذه تعمتجا ادإ

 « ةمأ » نيوكت ىلإ ىقتري نأ هناش نم نكي مل ةيحيسملا ةينامورلا ةيروطاربمإلا
 هيف لصفنت مل ىذلا . مالسإلا لظ ف رمألا هب مت ىذلا قسنلا ىلع ةدحار

 . هتدحو قزمت ةيديقع تاقالخ هبق ثدحت مل ىذلاو  ةديقعلا نع ةعيرشلا

 . نآرقلا ةغل ىه ةدحاو ةغل - تقولا نم ةليوط ةرتفل - هتغل تناك ىذلار

 ‹ نييبروألا نييحيسملا سوفن ف ةديقعلا ناطلسل ناك دقف هلك كلذ عمو

 انول دجوأ « هيف كشال سوملم ريثأت . ىرخأ ةهج نم ةيوبابلا ةسينكلا ناطلسو

 . فالخلاو ةقرفلا بابسأ لك مغر ةدحولاو عمجتلا نم

 تلمع نا تثبلام لوألا ديهمتلا ف اهيلإ انرشا ىتلا ةسينكلا تاقامح نكلو

 . باب نم رثكأ نم عمجتلا كلذ ضيوقت ىلع

 دنع اهلك ىقتلت « ةفلتخم لعف دودرل اريثم بناج لك ف اهنايغط ناک دقل

 نم دعب اميف ثدح امع الضف « هنم تلفتلاو ةسينكلا ذوفن ميطحت ىف ةبغرلا
 . هنم خالسنالاو هتاذ نيدلا نم روفنلا

 ممجتلا نم ردقلا كلذ دجوأ ىذلا طابرلا امه ةسينكلا ذوفنو نيدلا ناك ذإو

 دقع طارفنا وه اهيلإ راشملا لعفلا دودر رثا نوكي نأ عقوتن نأ انلف  ابروأ ل
 ! ناك ىذلا كلذو .. هطباور مصفو عمجتلا اذم

 ف قزمتلا رداوب نم ةرداب لوأ ىسايسلا ةسينكلا نايغط ىلع كولملا درمت ناك

 ملول رثألا دودحم لظي نأ نكمي ناك هدحو درمتلا اذه نكلو ةيبروألا ةدحولا

 ىغبني نكلو ةعيشلاو ةبسلا نيب فالخلا وه ىمالسالا ملاملا ف كلذب راقي نا كمي ىذلا فالتحالا ء ١
 بهادملا نيب ىسيئرلا فالخلا روحم ىهو - ةيهولالا ةيضق ف اوعلتحي مل ةسسلاو ةعبشلا نا ركدتس ا
 ةهالح لوح ايسايس امالخ هئدبم ق ناك امنإ ١ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةو ل الو - ةفلتحملا ةيحيسلا
 . یرخآ روما ىلا روطت مث ههحو هللا مرک بلاط ېنا س ىلع

 ةيبعش ةغل امهيا نكت ملو ةينيثاللاو ةيقيرغالا ىه سدقملا باتكلا ةحل تساك . ٠
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 دشأ وه « ىرخأ ةهج فو رخآ عون نم درمت ابيرقت ةرتفلا تاذ ىف هبحاصي

 مساب فورعملا « نيدلا لاجر درمت وه كلذ .. كولملا درمت نم ةدحولا ىلع ارطخ
 ! « ىنيدلا حالصإلا ةكرح ١

 هسفنل ىعدي ابابلا . ةينمزلا ةطلسلا ىلع ايسايس اعازن كولملا درمت ناك دقل

 نأ ةينمزلا ةطلسلاب نوبلاطي كولملاو « امهيلك ةينمزلا ةطلسلاو ةيحورلا ةطلسلا
 انه ىلإو .. ابابلا دي ف اهدحو ةيحورلا ةطلسلا ىقبت نأ ىلع « مهيديأ ف نوكت
 ‹ ةمئاق ةينيدلا ةدحولا لظت نكلو ةينمزلا ةطلسلاب كولا لقتسي نأ نكمي ناك
 ةدحولا اتنوك ناتللا ناتماعدلا لظتف . امئاق ابابلل ىحورلا ناطلسلا لظيو
 . نيتمئاق ةيبروألا

 ىهو « ةعماجلا ةديقعلا ميمص ىلإ ةهجوم تناك ىنيدلا حالصالا ةكرح نكلو
 لخاد ف عازن عضوم - نيحلا كلذ ىتح - نكت مل ىتلا ةيكيلوثاكلا ةديقعلا

 . ابروأ

 « سئانك » تبغر نأ هنيد لاجرو ابابلل ىحورلا نايغطلا ةجيتن نم ناك

 بلاغلا ىف ةذختم « اهنع لقتستو امور ةسينك نع لصفنت نأ ابروأ ىف ةفلتخم
 نم سئانكلا لك اهل مضخت تناك ىتلا ةيكيلوثاكلا عم ىبهذم فالخ ةروص

 صرحو ‹ ىرخأ سئانك اهتعبتو ايناملأ ةسينكو ايناطيرب ةسينك تلصفناف ٠ لبق
 تناك ىذلا ىنيدلا حالصإلا ىف ةبغر ال تاكرحلا كلت ىلع ةرطيسلا ىلع كولملا

 نيدتلا حور ةيمنت ف ةبغر الو « همساب امور ةسينك نع سئانكلا كلت قشنت

 ةيسايسلا ةرطيسلا حلاص ىف كلذ نم ءىش سيلف . مهبوعش دنع ةيقيقحلا
 ةطلسلا نع ةينمزلا ةطلسلا لصفب اوبلاط نيح مهسفنأل اهوعدا ىتلا ةقلطملا

 بسك ىه عون ىأ نم ةيوبابلا ةسينكلا ىلع درمت ةكرح لك نأل نكلو  ةيحورلا

 مهيلع لهسيف « اهناطلس فعضتو اهفعضت اهنأل « اهدض مهتكرعم ىف مهل
 . اهذوفن نم صلختلا

 ۹۸٩ ص نم تافطتقم ۲ج ) « ةيناسنالا خيرات ملاعم » باتك ف زلو لوقي
 : ( ةيبرعلا ةمجرتلا نم - ۹۹١

 رادتقالاو راسيلا ىوذو ءارمألا رئامض ىلع اهترطيس دقفت ةسينكلا تناك »

 نم ناكو . اهيف مهتقثو اهب سانلا ةماع ناميإ دقفت تعرش كلذكو . سانلا نم

 اهلخدت نوركني مهتلعج نأ ىلوألا ةقبطلا ىلع ىحورلا اهناطلس طاطحنا ةجيتن

 ‹ مهقوف ايلعلا ةدايسلاب اهتايعدمو ٠ مهيلع ةيقلخلا اهدويقو « مهنوئش ىف
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 نع اوفك كلذل .. ءالولا تاطابترا لح فو بئارضلا ضرف ىف قحلا اهءاعداو
 . تاكلتممو ناطلس نم اهلام مارتحا

 لاوط ماكحلاو ءارمألا نم ردصي ةعاطلا نع جورخلا اذه لظ دقلو

 ىف ايدج ريكفتلا ف اوعرشي مل ءارمألا نأ ديب . اهلمكأب ىطسولا روصعلا

 تذخأ امدنع الإ ةلصفنم ةيئزج سئانك ةماقإو ىكيلوثاكلا بهذملا نع لاصفنالا

 - روطاريمإلا - ميدقلا اهمصخلانلع مضنت رشع سداسلا نرقلا ف ةسينكلا
 اوناكامو . ةقطارهلا ىلع اهتلمح ف ةدعاسملا هنم تلبقو دييأتلا هيلإ تمدق امدنع

 ريهامجلا ناهذأ ىلع ةسينكلا ةرطيس نأ اونقيا مهنأ الول ادا كلذ ىلع اومدقيل

 لامشو  كرامنادلاو جيورثلاو ديوسلاو ةدنلتكساو ةرتلجنا تلصفنا الو ١

 ىصقأ ءارزولا نم مهريغو ءارمألا رهظأ « امور طابترالا نع ايميهوبو ايناملا
 اوناك مهنا كلذو .. مهيديأ ف ةكرحلا مامز ظفحب مامتهالاو قلقلا رداوہ

 . امور عم ةقالعلا مصف نم مهنكمي ىذلا ردقلاب الإ حالصإلا نم نوحمسيال
 عوسي ميلاعت ىلإ راكفألاب هجتي رطخ ماصفنا ىآ اماو « كلذ نواجتام امأف
 . « اهنومواقي اوناكف سدقملا باتكلل رشابملا جفلا ريسفتلا وأ « ةيئادبلا

 تاكرح نأ - هجلاعن ىذلا انعوضوم ددصب - نآلا اتمهي ىذلاو
 روهظل ةيادبلا ىه تناك - هتحت تماق ىذلا ناونعلا ناكايا - هذه لاصفتالا

 . ايروأ ف تايموقلا
 ملاعلا رسخ اذام » باتك نم ۲۱۲ - ۲۱۱ ص ) یودنلا داتسالا لوقی

 . (« نيملسملا طاطحناب
 نيب ةعنطصملا قورفلا فرعيال ريغتو فرحت امهم ىوامسلا نيدلاو »

 تعمجف « ناطوألاو ناولألاو سانجألا نيب قرفيالو « ناسنإلاو ناسنإلا
 ىنارصنلا ملاعلا نم تلعجو « نيدلا ءاول تحت ةيبروألا ممألا ةينارصنلا
 ةيبصعلا تلقف ةينيتاللا ةسينكلل ةريثكلا بوعشلا تعضخاو « ةدحاو ةريشع

 رشول ماق ال نكلو ١ ةليوط ةد اهذع ممألا تلغشو « ةينطولا ةرعنلاو ةيموقلا
 ةسينكلا دض ةريهشلا ةيحالصإلا ةينيدلا هتكرحب (م ) ٠٤۸١ - ٠١١١

 ف حجنو ‹ هسنج ىنب ناملالاب نيعتسي نأ هتمهم ةحلصم نم نأ ىاأر ةينيتاللا
 طرفناف رمألا ةبقاع ىف ةينيتاللا ةسينكلا تمزهناو . هردقب ناهتسيال احاجن هلمع
 دادزت موي لك لزت ملو ‹ ةطبار اهطبرتال تحبصأو ٠ ممألا تلقتساو « اهدقع
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 ابروا ف اهسفن ةينارصنلا تلحمضا اذإ ىتح « اتتشتو اهنوئش ىف الالقتسا

 املك ‹ نازيم ىتفكك ةيموقلاو نيدلا ناكو . ةينطولاو ةيموقلا ةيبصعلا تيوق
 ‹ موي لك فخت لزت مل نيدلا ةفك نا مولعمو .. ىرخألا تشاط ةدحاو تحجر

 ىزيلجنالا ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ دقو . ةحجار اهتسفانم ةفك لزت ملو

 ىف اهاقلا ىتلا هتبطخ ف - اكيرمأ ف ىناطيربلا ريفسلا - نيثول درول فورعملا
 . « م ۱۹۲۸ ةنس رياني ف ةركيلع ةعماج ةلفح

 « ىنيدلا حالصإلا ةكرح » نأ فرعي نيح ةلهو لوأل ناسنإلا بجعي امبرو
 ناك ىتلا ةبيطلا رامثلا تؤت مل كلذ عمو « ةيمالسإ تارثؤم نم ةعبان تناك هذه

 ىهو - ابروأ نا ناسنإلا كردي نيح لوزي بجعلا نكلو . اهنع أشنت نأ نكمي
 عفادب هتاذ مالسإلا ضفرت تئاك ~ ةيمالسإلا ةايحلا نم تايئزج سبتقت

 ! مالسإلا نم هتسبتقا ىذلا ىئزجلا ريخلا عيضي مث نمو . ةيبيلصلا ةيبصعلا
 حالصالا ةكرح تجتنا ىتلا ةيمالسإلا تارثؤملا دصر ددصب انه انسلو

 ف اهانلقن ىتلا ىبطرقلاوراقلا ةملك ىلإ ربشن نأ انيفكيو . ابروأ ف ىنيدلا

 « كانه ىمالسإلا دوجولاب سلدنألا ف ىراصنلا بابش رثأت نع قباسلا لصفلا

 ريغ اهنوربتعيو ىحيسملا توهاللا بتك ىلإ ةيارزب نورظني اوناك مهنأ دح ىلإ
 ةجرد ىلع تناك ولو - ةهباشم تاريثأت نا عقوتن نأ انلو . تافتلالاب ةريدج
 وا ةيبيلصلا بورحلا ف ءاوس نيملسملاب اهكاكتحا دنع ابروأ ف ترس دق - لقا

 ىف نيملسملا سرادم ىلإ اهيثوعبم لسرت ابروأ تأدب نيح ىملسلا كاكتحالا ف

 اوملعتيل ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغو ةيلقصو ىقيرفإلا لامشلاو سلدنألا
 . نيملسملا دنع الإ ضرألا ف ملع كانه نكي مل ثيح « ملعلا

 « فالتخالا مامت افلتخم املاع نيملسملاب مهكاكتحا دنع ىراصنلا ىار دقو

 ىف نوهقفتي ءاملع هيف امنإ .. نيد لاجر الو « اباب » الو هيف ةسينك ال املاع
 وا كلفلا وإ بطلاك ةينيدلا مولعلا عم ىرخا مولع ىف نوهقفتيام ابلاغو « نيدلا
 عم - مهل سيلو .. كانهو انه مههقفت نيب ضراعت الب .. خلا .. تايضايرلا
 مهملع لجا نم ءاملعلا ريقوت الإ ناطلس الو سانلا ىلع ةناهك - مههقفت
 الو ءاطس٫و ال هنأ مهملعي ىذلا مهبر نيبو سانلا نيب مهل ةطاسو الو ٠ بسحف
 : طيسو الب مهل بيجتسيف ‹ هوعدي نأ الإ دابعلا ىلعام هناو « هدنع ءاعفش

 ١ , « مکل بجتسا ینوعدا مكیر لاقو »

 ١ « ]رفاغ ةروس ٦١ [
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 « ١ ر « ناعداذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ىنع ىدابع كلأس اذإو »

 دسافم حالصإ ةلواحل حالصالا ف نوبغري نيذلا سوقن تكرحت ذئدنع

 ابابلا هضرف ىذلا ىغاطلا ناطلسلا علخو ٠ نورقلا لالخ ةمكارتملا ةسينكلا

 قلخلا بوثلا ف ةعقرلاك تناك مهتالواحم نكلو . نيدلا مساب سانلا ىلع هلاجرو
 ةيقبقحلا هتدع ريغب حالصإلا ىلإ مهيعسو « مالسإلا ف لوخدلا مهضفر ببسب
 . انفلسأ امك صاخلا مهباسحل تاكرحلا هذه كولملا لغتساو .. هيلإ ىدؤت ىتلا

 نيد ىلع اوميقتسي نأ سانلل نوديريالو ؛ ىقيقحلا ىنيدلا حالصإلا نو ديريال

 نم خالسنالا ىلع مهدعاست ةادأ اهيف اوأر امتإ ! مهتعاط ىلع اوجرخيف حيحص

 . دودحلا هذه ف اهولغتساف ابابلا ناطلس

 ؛ دوهيلا كلذك اهءارو ناك امتإ « ةبعللا ءارو مهدحو كولملا نكي ملو

 مهودهطضا نيذلا ىراصنلا نم ماقتنالل مهل حنست ةصرف ةيأل نوصبرتما

 تماق املف . « ۲ , حيسملا ديسلا بلص ف اوببست مهنأ ساسا ىلع مهولذاو.

 نم ناك « ةسيتكلا ناطلس تيتشتو ىراصنلا ةملك قيرفتب نذؤت تاكرح

 اهنيب ةقشلا عيسوتل ةينالع وأ ةسلخ اهوهجويو اهونضتحي نأ كشالو مهحلاص
 فدهب وا حالصالا مساب تماق ءاوس - ةقرُق لكو « ةيلصألا ةسينكلا نيبو
 حالصإ ىلإ ىدؤتال تمادام دوهيلا حلاص ف ةياهنلا ف ىه - داسفإلا

 سردي نم لكل مولعم رمأل تاذلاب ةيتناتستوربلاب دوهيلا ةلص نإو ! ىقيقح

 . ۲ !١» ءالؤهو ءالؤه ةلصلا كلت ركنأ نِإو ٠ ةكرحلا كلت خيرات

 .. ابروأ ف تايموقلا دلوم ناک اذكه

 مهباسحل ءاوهألا ووذ اهلغتسا ‹ ةجضان ريغ ةروتبم ةيحالصإ تاكرح

 .. ريرش هاجتا ىلإ اهولوحو اهودسفأف « صاخلا

 . رشلا الإ اهنم اشني نأ عقوتيال ٠ ةيناسنإ ريغ ةعزن اهتاذ ف ةيموقلا نإ
 ملاعلا هقفأ نوكي نأ نم الدبف« ناسنإلا » ملاع دحت ءدب ىذ ئداب اهنإ

 ١ ١ ٠ ةرقبلا ةروس ] ١۸١ [
 » ١ « بلصب مل مالسلا هيلع حيسملا نأ نآرقلا نم نوملسملا ملعي ١ ىلاعت هلوقل ١» نكلو هوبلصامو هولتق امو

 انيقي هولتفامو نالا ابتا الإ ملع نم هب مهلام هتم كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو مهل هبش ٠ هيلإ هللا هعفر لب
 ءاسنلا ةروس ] « اميكح ازيرع هللا ناكو ٠١۷ - ٠١۸ [ ةمصو نم ةقيقحلا ف دوهيلا ىفعيال اذه نكلو

 دق هللا ناك اذاف عيسملا باصب همكح ردصا ىتح سطاليب ىتامورلا مكاحلا نوضرحي اولظ دقف . مارجالا

 . مارجإلاو رقكلاب دوهيلا مصت ةبقاب ضيرحتلا ةميرج نإف هبلص نم مهنكمي ملو هيلإ هعفر
 امدو امحل ةيدوهي ىهو ةيحيسم اهنا ىعدتو + هوهي دوهش » ةكرح رضاحلا تقولا ف كلذ ركنت امك « ۳ ء
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 نكسب ىتلا ملاعلا اذه نم ةليئضلا ةعقرلاو . هموق وه هقفأ اذإ  ةيناسنالاو

 ةعفر اهب ساقت ىتلا نم ةعيفر « ىناعم » هميق نوكت نأ نم الدبو .. هموق اهيف

 حلاصمو . هموق حلأصم ىه هميق اذإ ٠ ناسنإ نع ناسنإ اهب زيمتيو « ناسنالا
 ةيدام علاصم ىهو ٠ هموق اهيف نكسي ىتلا ضرألا نم ةليئضلا ةعقرلا هذه

 كراعتي ىتلا ١ حلاصملاك ١  هكرد ىلإ هلثم نيطباهلا نم هريغ عم اهيلع كراعتي
 ضرأ وأ . بشعلا ةلكأ فاعضلا نم ناك اذإ ألكو ضرأ نم « ناويحلا اهيلع

 ! فيعضلا اهنم ىوقلا سرتفي ىتلا شوحولا نم ناك اذإ ديصو

 ىل دلوملا نم .. ناسنالل اهيف رايخال ىتلا رومألا ىلع اهعمجت ميقت اهنإ مث

 ف  ةرهاقلا ةيداملا لاصملاو « اهيف دلو ىتلا ضرألا ةغلب مالكلاو . ةنيعم ضرأ

 ىتلاو  رايخلا اهيف ناسنالل نوكي ىتلا رومألا لك هيف ذبنت ىذلا تقولا

 ‹ هللا ف ةديقعلا ذبنت .. رايخلا كلذ ىلع ءانب ناسنإ ىلع ناسنإ اهيف لضافتي

 ساسأ ىلع اهيف سانلا لضافتيو ١ رفكلاو ناميالا نيب ناسنإلا اهيف راتخي ىتلا

 ةفاظنو رعاشملا ةفاظن ىهو « ةديقعلا نم ةقثبنملا ميقلا ذبنتو .. رفكلاو ناميالا
 عم ةنامألاو ١ سانلا لك عم قدصلا ىأ .. ءاوس ءادعألاو ءاقدصالا عم كولسلا
 ال ) هللا ف ضفبلاو هللا ف بحلا مث . سانلا لك عم لدعلاو « سانلا لك

 ةيناسنإلا سيياقملاب لعفلاب بحلاب ريدج وه نمل بحلا ىأ ( ةيضرألا حلاصملل

 ىتلا ميقلا ىهو .. سيياقملا كلتب اقح ضغبلاب ريدج وه نمل ضغبلاو  ةعيفرلا
 .. طوبهلاو ةعفرلا نيب ىأ .. مازتلالا مدعو مازتلالا نيب ناسنإلا اهيف راتخي

 : نآرقلا نم ةميركلا ةيآلا هذه كلذ لباقم ف رظنا

 اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي »
 . . ١ ,« مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 هللا ةدارإ نم ىهو « ةسوملم ةعقاو ةقيقح هذه « لئابقو ابوعش سانلا نوكف
 سبحني نأ هناحبس اشي مل هللا نكلو « كلذك سانلا « لعج » ىذلا وه هنأل

 تايموقلا هلعفتام وهو اهدودح ىف اوقلغنيو مهلئابقو مهبوعش لخاد ىف سانلا

 ىذلا راطالا لخاد نم اوقتلي نأ سانلل دارأ الو ٠ ءدب ءیذڏ ۍداب تاینطولاو
 هلعفتام وهو . ىرخألا لئابقلاو بوعشلا عم كارع ف مهلئابقو مهبوعش هلكشت
 نع اهثحبو « اهدودح لخاد ف اهراسحنا دعب ىا«كلذ دعب تاينطولاو تايموقلا.

 ! « ةيموقلا اهحلاصم »
 [ ١١ ] تارجحلا ةروس ء١ ٠١
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 ونب فراعتي امك اوفراعتي .. اوفراعتيل لئابقو ابوعش سانلا هللا لعج امنإ

 شوحولل ال « .. سانلا اهيأ اي » : سانلل ناك ةيآلا ف باطخلا نأل .. ناسنالا

 ناسنإلا ىنبب قيلت ىتلا فراعتلا ةدعاق هللا ررق مث! تارشحللالو ىعافأللالو

 ةملكلا ىهو « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ » : ىوقتلا ىهو « نوفراعتي نيح

 .. ريخلا ىناعم نم ةيناسنإلا ةايحلا فام لكل ةعماجلا

 ضفرت ىهو ىناعملا هذه ىلإ ىدتهت نأ اهل ناكام ةيبروألا ةيلهاجلا نكلو

 ىناعملا كلت نم ءىش ىلإ تدتها ولو .. مالسإلا وهو  هعبنمو ىدهلا لصا
 ! ءاردزالاب هوحن تسحآو ةينطولاو ةيموقلا هيف رودت ىذلا قفألا ترغصتسال

 سفقنب « ةيناسنإ اسفت » طبري ىذلا ىقيقحلا طابرلا نا سحت ىتلا ةظحللا ىفف

 عاتملاو ألكلاو ضرألا وه سيل ٠ ةيداملا حلاصملا وه سيل ةيناسنإ ىرخا

 دلوملاو ضرألا نم اهيف ناسنإلل رايتخا ال ىتلا رومألا وه سيلو « ىسحلا

 نع هدلوم ةظحل نم ناسنإلا تزيم ىتلا « رعاشملا » وه امنإ .. مدلاو ناسللاو

 ةقلعتملا ميقلاو « هللا ف ةيعاولا ةديقعلا ىهو هنود نم تاقولخملا رئاس

 ف .. هللا ف ضغبو هللا ف بحو « سانلا لك عم ةيكولس ةفاظن نم ةديقعلاب

 هسرامتام نأب روفلا ىلع سحتس ىوتسملا كلذ ىلإ اهيف عمفترت ىتلا ةظحللا

 نازيم ف ءارولا ىلإ ةسكنتو ! « ناسنإلاب » قيليال طوبه تاينطولاو تايموقلا

 ! مامالا ىلإ امدقت سيلو « ةيناسنإلا »

 ةعقر مالسإلا نم ررعتست نأ تلواح دق تايلهاجلا هذه نا نم مغرلا ىلعو

 اهضفر نإف ٠ ىنيدلا حالصإلا ةكرحب ىمسياميف « قلخلا اهبوث اهب عقرت

 اعايض عيضت ةعقرلا هذه لعج دق ةيقيقحلا هتدعاقو ىدهلا لصأال ىساسألا

 ىقلأو « لبق نم بوثلا ىلب امك ةعقرلا تيلبام ناعرسو .. بوثلا كلذ ف الماك

 تايموق هب لدبتساو « ةلمج نيدلا نم جرخو « هلك ىلابلا هبوث بوثلا بحاص

 . هدوجو ف حماستت نأ هل اهردص عستيام ىصقا « نيدلاب اهل ةلص ال ةيناملع

 ۰ مهبو هب اهردص قیضیام اریثک تناک نِإو « مهدراطتالو هباحصا ذبنت الف

 ‹ اريثك كلذ نم أوسأ وهام لعفت مل نإ ٠ ةحاسلا حراخ مهب ىقلتو اظفل مهظفلتف

 ! نوجسلا بهايغ ف مهيقلتف

 ىهتني ايصخش ارش نكي مل تاينطولاو تايموقلا نم مجن ىذلا رشلا نأ ىلع

 نوحشتم مهو مهدودح لخاد ف مهعوبقو«مهتيناسنإ نع هباحصأا طوبهب هرما
 . طوبهلا كلذب



 نم ةلاح ف نوكت نأ الإءتاينطولاو تايموقلا « ميش » نم كلذ سيل ! الك
 « ةيعيبطلا » اهتلاح ف تناك نإ اما ! ناودعلا ىلع اهيف ردقتال ديدشلا فعضلا

 ىلع اهتعقر عيسوت ىلإ ىعسلا وه هيلإ هجتتام لوآ نإف « ةوقلا لئاسو كلمت ىأ

 ىعسيامك ! اهنم فعضأ اهنأ اهيف نظت وأ « اهنم فعضا ىرخأ ةيموق باسح
 ! هسرتفيل فعضلا هيف مسوتي نم عم مادصلا ىلإ شحولا

 : هانلقن ىذلا صنلا دعب ىودنلا ذاتسالا لوقي

 ابرو ةدحو ىلع نيدلا حالصإ ةكرح ىعدت ىتلا ثول ةكرح تضق امل »
 تحبصأو « ةفلتخم ةيبعش تارامإ ف ةراقلا هذه تمسقنا ةينيدلاو ةيفاقثلا
 . « ١»٠ ١ ملاعلا نما ىلع ادلاخ ارطخ اهتاسفانمو اهتاعزانم

 اهضعب ةئشانلا تايموقلا هذه نيب ابروأ لخاد فيذنع عارص بشن لعفلابو

 . ضعبو
 بورحلاب ىبروألا خيراتلا ف فرعيام كلذ ىلع ادحاو الاثم ذخأنلو

 . ةيلاطيإلا
 مسقب ثيدحلا غيراتلا ذاتسا یوانشلا دمحم زیزعلا دبع روتکدلا لوقی

 ىف ابروأ » هباتك ىف رهزألا ةعماجب ةيمالسإلا تاتبلا ةيلكب ايلعلا تاساردلا

 : « ةيلاطيإلا بورحلا حلطصمب فيرعت » ناونع تحت « ةثيدحلا روصعلا علطم

 لالخ اينابسأو اسنرف نيب تبشن ةعطقنم بورح ىه ةيلاطيالا بورحلا »

 بورحلا هذه تناكو ( ۱٤۹٤ - ٠٠١۹ ) اماع نیتسو ةسمخ تلاطتسا ةرتف

 ذوفنلاو ةرطيسلا لجأ نم نيتلودلا نيتاه نيب ىلودلا سفانتلا رهاظم نم ارهظم
 نيب سفانتلا اذه ادب دقو « ةراقلا لخاد ىميلقإلا مسوتلا ف ةبغرلاو « ابروا ف

 نرتقاو « ةريخألا هسافنأ رشع سماخلا نرقلا ظفلي نا لبق اينابساو اسنرف

 اناديم ةيلاطيإلا ةريزجلا هبش تناكو « ناتلودلا هتضاخ ريرم ىبرح عارصب

 ىتلا بورحلا هذهل ىلوألا لحارملا لالخ ةينابسألاو ةيسنرفلا شويجلا ع راصتل

 جراخ ةددعتم نيدايم ىلإ لقتناو هقاطن عستا ىبروأ لاضن ىلإ كلذ دعب تروطت

 « ۲ «« ةيلاطيإلا ةريزجلا ةبش

 بورحلا بوشن دنع ىلودلا فقوملا » ناونع تحت تاحفصب كلذ دعب لوقي مث
 : « ةيلاطيالا

 نيملسملا طاطحناب ملاعلا مسخ اذام » تاتك نم ۲۱۲ ص« ۱ ۰
 هيلا راشملا باتكلا نم ٠١١ ص « ۲
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 نيضرغ قيقحت اتفدهتساو ايلاطيإ ىلإ اتعلطت دق اينابسأو اسنرف تناك »

 ةريزجلا هبش ىف ةديدج تاكلتمم ىلع ءاليتسالاب ىميلقإلا عسوتلا : امه
 امهنم لك تناك . ةيبروألا ةراقلا ف ىسايسلا قوفتلاو ةرطيسلا مث « ةيلاطيالا
 ‹ اضيا امهنم لك تناكو « ةيزكرملا ةموكحلا تاذ ةدحوملا ةيكلملا ةلودلا لثمت

 ةينيتاللا لودلا ةعيلط ىف ٠ ( ةريخألا هسافنا ظفلي رشع سماخلا نرقلاو )

 ىراضحلا مدقتلا نم ىوتسم امهاتلك تغلب دقو « ابروأ برغ ف ةيكيلوثاكلاو

 نم ناكو « ابرو ىقرش ف دئاسلا ىوتسملا اريثك قوفي - ىداملاو فاقثلا -
 ةيفشكلا ثوعبلا ةكرح طيشنتل امهدوهج ناتلودلا ناتاه زكرت نا عقوتملا

 ديدج ملاع فاشتكا ريشابت تدب نأ دعب حاجنلا نم ديزم قيقحتل ةيفارغجلا

 اينابسأ كولم ددب نكلو « ةوقلاو ءارثلاو ةراجتلل ةبيحر ةديدج اقافآ حيتي

 ريرم عارص ىف اماع نيتسو ةسمخ ءاهز تدتما ةرتف لاوط مهاوق اسنرفو

 ادالب لذأو ١ ةحداف ارارضأ اعيمج مهب لزنأو « ايلاطيإ ىلع ةرطيسلا فدهتسا
 ىدا دقو .. ثيدحلا خيراتلا رجف ف ةيبروألا ةضهنلا دلوم تدهش ةرضحتم

 مكحلا ةمارصل ايلاطيإ عوضخو ٠ ةيلاطيالا ةضهنلا لوفا ىلإ عارصلا اذه
 « ١ ر« ىبنجألا

 ىتلا ةماودلا ىلع ةلالدلا تاذ باتكلا نيوانع ضعب طقف ضرعتسنلو
 نماثلا لراش مالحا : ةيموقلا تاسفانتلا ببسب نيحلا كلذ ف ابروا تحاتجا
 فطاخلا ىسنرفلا فحزلا - ايلاطيإ ف ىسنرفلا لخدتلا تامدقم - اسنرف كلم

 حستكت اسنرف - ايلاطيإ نم ىسنرفلا شيجلا باحسنا حاجن - ايلاطيإ ىلع

 ةكلم ةميزه - ايلاطيإ ىلع اهترطيس لامكتسا مورت اسنرف - ناليم ةيقود

 فلحلا - ةيقدنبلا ةيروهمج دض ابروآ فصن لتكي ديدج اباب - ىلوبان
 ةنس انفار ةكرعم ف نييسنرفلا راصتنا - ٠١١١ ةنس اسنرف دض سدقملا
 اسنرف ساكتنا - اسنرف دض سدقملا فلحلا ةدعاق عيسوت - ۲
 فالحألا ةسايس ىلإ ةدوع - ابابلا عامطا - ابابلا ماقتنا - ايركسع
 عامطا - نيلام فلح حلاصل فقوملا مسحت ةيرسيوسلا تاوقلا - ةيركسعلا
 نيب ةسفانملا دادتشا - اهجئاتنو ناينيرام ةعقوم - اسنرف كلم لوألا اوسنرف

 اينابسا كلم باختنا - روطاربمإلا بصنم ىلع اينابسأو اسنرف ىكلم

 . قباسلا عجرملا نم ۱۷١ - ۱۷۳ ص ١ ۽



 ةكرعم - اسنرف ىلع ىثالث ناودع - حلسملا مادصلا ىلإ ةدوع - اروطاربمإ
 - قاب ةثراك دعب اسنرف ف ىلخادلا فقوملا - ( ٠١٠١ رياربف نم ۲١ ) فاب

 یبونج یسنرف شیج - ةفطاخ تاراصتنا زرحت اسنرف - ۱٥۲۸ ةنس ةلمح

 هدئاق رسأو ايلاطيإ ىلامش ف ىسنرف شيج ةميزه - ميلستلا ىلإ رطضي ايلاطيإ

 - لوزيريس ةكرعمو برحلا ددجت - حلصلا دقع ىف ليجعتلا بابسأ -

 مادصلا - ىناثلا ىرنه دهع ىلع اينابسأو اسنرف نيب عارصلا رارمتسا

 بيليف دهع ىلع ىبرحلا عارصلا رارمتسا - ةيروطاربمإلاو اسنرف نيب حلسملا
 - ديدجلا اينابسأ كلم دض حلسم مادص ف اسنرف كلم طروب ابابلا - ىناثلا

 ةياهن - ارتلجنا نم هيلاك رغث عزتنت اسنرف - ةققحم ةميزهل ضرمتت اسنرف
 !! ةيلاطيالا بورحلا

 تارتف ىلع ابروأ ف ترج ىتلا ةديدعلا بورحلا نم ةدحاو برح اهلك هذهو

 ةريرشلا حورلا كلت ىلع ايناث الثم ةريهشلا نويلبان بورح ىفكتو .. ةعباتتم

 عبتت ىلإ ةجاح ىف انسلو « ةيموقلا ىمح اهيف ترهظ ذنم ابروأ تحاتجا ىتلا
 نويلبان ةصق نا امك « ةسعتلا حورلا كلتب ةفرعم كلذ انديزي نلف اهتاليصفت
 .. ءارقلا نم ربثك دنع ةفورعم ةماع ةفصب

 . ةيعانصلا ةروثلا وه كلذ .. عارصلا ةدح نم داز ديدج لماع دج مث

 تيمس نإ - ةيدوهيلا « قالخألا » ىه ةيعاتصلا ةروثلا « قالخأ » نإ

 ملو« ةعورشمريغ وأ ةعورشم ةليسو لكب حبرلا ىلإ ىعسلا ىأ - اقالخأ هذه
 ةعضاخ تناك ذم . ةطباهلا قالخألا هذهب ةيعانصلا ةروثلا قلختت نا ابيرغ نكي
 « ١ » باتكلا اذه نم ىناثلا ديهمتلا ف انيب امك  اهتأشن ذنم ةيدوهيلا ةرطيسلل

 « ةيموقلا حلاصملا » قيقحت ىلإ اساسا تهجتا دق تايموقلا تناك الو
 ةيموقلا حلاصملا تناك ذإو .. « ةيناسنإلا علاصملا » نع امامت رظنلا فرصب
 لخدت نيح لاحلا روصتن نأ ميطتسنف .. ىلوألا ةجردلاب ةيدام حلاصم
 تاعارصلا هذه نإف . ةيعانصلا ةروثلا ةماود ف ةيداملا اهتاعارصب تايموقلا
 .. تحبلا ىداملا عارصلا ةروص ذخأت نأ دبالو  تارم ةدع فعاضتت نأ دبال

 ةفسلف هذه تيمس نإ - عارصلا اذه اهيلع ماق ىتلا « ةفسلفلا » تناكو
 ءاقبلا » : ةينيورادلا لوقب ةعرذتملا ةيلامسارلا ةفسلفلا ىه -

 « ابروا داسهإ ف دوهيلا رود + لصف محار + ١«



 . ءاقبلاب ردجألا ىه اهنأ اهسفنل معزت ةيموق لك تناك امو « ١ ء١« حلصاآلل

 تايموقلا نيب عارصلا فنعي فيك روصتن نأ انلف « لعفلاب كلذ تبثت نأ ديرتو
 ىناعملا لك شحولا عارصلا ةماود ف تومتو ! ةيشحولا دح ىلإ لصيو ةفلتخملا

 . ةايحلل ىنيورادلا ريسفتلا بسح « امدقت » اذه ىمسيو « ةيناسنإلا »
 ! خيراتلل ىداملا ريسفتلاو

 تعستا . ةيموقلاب تقولا تاذ ىف ةسبلتملا ةيلامسارلا ةيعانصلا ةروثلا عمو

 . « رامعتسالا » ةعقر

 . ةتحب ةيبيلص ةعفد هئشنم ىف ىبروألا رامعتسالا ناك دقل

 ضرأ ميسقتب ارارق ابابلا ردصأ نييحيسملا دي ل سلدنالا تطقس نيحف
 ., ۲ ,لاغتربلاو اينابسأ امه نيتلود ىلإ - ! نيملسملا ىا - « رافكلا »
 ف مالسالا اياقب ىلع ءاضقلل مخض ىشحو دوهجمب شيتفتلا مكاحم تماقو

 ةدراطمل خيراتلا اهفرع ىتلا بيذعتلا لئاسو عشبا تمدختساف « سلدنالا

 تراص ىتح « لاغتربلاو اينابسأا ىمسي راصام ضرأ نم ربش لک ف مالسالا

 اهنأل ١ هيف عمست تيب ىأ شيتفتلا لاجر لوخدل ارربم ليللا فوج ىف ةمنيهلا
 هلخدي تيب ىأ ف مامح دوجو راصو « ليللا ةاده ف ارس نآرقلا ةءارق ةنظم

 تامامحلا نأل . هلهأ ىلع بيذعتلا ناولا عظفا بصل ارربم شيتفتلا لاجر
 كلذ عمو ' نيملسملا صئاصخ نم ةصيصخ تقولا كلذ ف تناك تويبلا لخا د

 سلدنأالا ررصنت ق شحولا بيذعتلا حلفا ىتح ماع ىتئام رمألا قرغتسا دقف هلك

 . اهيف مالسالل رثا لك وحموءاهلک
 مجش - م۹۲٤١ ذنم یأ - یمالسإلا مكحلا ةلازإ « ايمسر » مت امو

 ‹ ةديدج ةيبيلص برح ىف ١ سلدنألا جراخ نيملسملا ةعباتم ىلع ىراصنلا ابابلا
 ف ةيوقلا ةينامثعلا ةلودلا دوجو نكلو . ضرألا لك ف مالسإلا ىلع ءاضقلا ةيغب

 ماع ةينيطنطسقلا ىلع اهئاليتساب ةيطنزيبلا ةلودلا تلازا ىتلا . قرشلا

 تيب وحن قرتتلا ىلإ هجتت نأ ةديدجلا ةيبيلصلا برحلل عيتي نكي مل١ م۲

 ١ ١ ١ حلصألا نا ىلع اطخ ةرابعلا هذه مهفت ١ ةعبهر ميق ةيا ساسا ىلع را ايربعم وا ايقلح حلصألا وه '

 ةملكف یناعملا هده سم ايش لمحيال ةيلصالا هتعل ف ريبعتلاو  ۴۱۲٣١۱بتسنألا ءاهاتفم ٠ لمحي ىدلا ىا
 تسنألا يه تاعصاوملا هده نالءةبيبلا نيو تاساكلا يب رثادلا عارصلا ى قوفتي هلعحت ىتلا تافصاوملا

 ىدلا ناويحلا وا تايبلا ره . بسيألا . نئاكلا وكي الثم فافحلا ثدحي يحه ةطيحملا ةينينلا فورطلل
 ةماعلا ةييورادلا تاءاحيإ س ء حلصألا , ىنعم تلمح اهكلو هريع م رتكا شطعلا لمتحي

 ١ لاعترلا ةملك ء ٠ لاقتريلا صرا ةقطنملا هده نومسي نوملسملا ناك دقه ةيبرع ةملك ىه ء١ لاقترب '
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 لوح نارودلا تلواحف ‹ ةلشافلا ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا تهجتا امك سدقملا

 تباجتسا ةلود لوأ لاغتربلا تناكو « برغلا ةهج نم ىمالسالا ملاعلا

 . هذيفنت ىلإ تعراسو ىوبابلا ضيرحتلل

 نييبروألل اهيف فشك ىتلا ةريهشلا هلتحرب اماجادوكساف ماق ۱٤۹۷ ماع ف

 « دجام نبأ » ملسملا ىبرعلا راحبلا ةنواعمبو « ١ ,حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط
 راد «« ۲ «ةيويسآلاو ةيقيرفألا ءىطاوشلل ةيمالسإلا طئارخلا ىده ىلعو

 دنهلا رزج ىلإ لصو ىتح قرشلا ىلإ اهجتم ايقيرفآ لوح اماجادوكساف

 نكت مل هتلحر نأب عطقت ىتلا « ةروهشملا ةيبيلصلا هتلوق لاق كانهو . ةيقرشلا

 ليق امك صلاخلا فارغجلا فشكلا لجأ نم نكت ملو ١ اهل ىعب امك ٠ ةيملع »
 قبي ملو « مالسإلا قنع انقوط نآلا » رزجلا كلت ىلإ هلوصو دنع لاق دقف « اهنع

 ! « توميف قننتخيل لبحلا بذج الإ
 تدهم ىتلا « ةيملعلا تالحرلا » تعباتتو « فوشكلا » تعباتت كلذ دعبو

 .. ىمالسإلا ملاعلل ىبيلصلا رامعتسالل

 . نيملسملا هاجت ةيبيلصلا حورلاب تسبلت ابروأ ىف تايموقلا تزرب امو
 ملاعلا رامعتسا ىلع سفانتلا ف - لثمتيام نيب نم - لثمتي سفانتلا حبصأف

 تبحاص يتلا ةيريشبتلا تالمحلا قيرط نع هلهأ ريصنت ةلواحموء ىمالسإلا
 ‹ انايحأ هدوجو ىلإ ةدنتسمو « انايحأ هل ةدهمم . امئاد ىبيلصلا رامعتسالا
 ! ماودلا ىلع هل ةبحاصم اهنكلو

 ةيبيلص ىف كلذ رثؤي مل امامت « ةيناملع » تايموقلا كلت تحبصا نيح ىتحو
 بحاصملا ىريشبتلا طاشنلا نم ةرذ رادقم تللقالو « ةيرامعتسالا تالمحلا

 . ىبيلصلا رامعتسالل

 اهتايح ف «نيدلا » ابروأ لمهت فيكف .. ةلهو لوأل اضقانتم كلذ ودبي دقو
 هتركذت ىذلا نأ عقاولا ؟ ىمالسإلا ملاعلا ىلع موجهلا ف هركذتت مث « ةصاخلا
 وه سيل ىمالسالا ملاعلا هاجت - هركذتت ةظحللا هذه ىلإ لازتالو - ابروأ
 حورلا » وه امنإ .. امامت اهنيد نم ابروأ تخلسنا دقف « ةينيدلا حورلا »

 ىتح اهتوارض ىلع تلظ اهنكلو « نيدلاب ةسبلتم موي تاذ تناك ىتلا « ةيبيلصلا

 ' نورق ةدعب كلذ لىق يملسملل اغورعم قيرطلا اذه ناك ء١ » ١

Yةيراحتلا مهتالحر ل اهنومدختسب ةيقيرفألاو ةيويسآلا ءىطاوشلل ةقيقد طئارخ سيملسملا یدل ناک  

 . الامشو ابرغ ايناطيرت ىلإ اقرش نيصلا ءىلطاوش نم
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 نيدتب هل ةقالع ال . هتاذب امئاق ايش تراصو « ىلصألا اهعبنم تدقف نأ دعب

 باسحل ال « نيملسملاو مالسالل تقمو دقحو ةيهارك ىه امنإ .. هباحصأ

 . نيملسملل ءادعا مهفصوب نييبوروألا باسحل نكلو « نيدك ةينارصنلا

 : « قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا » هباتك ف ( دسأ دمحم ) سيافدلبويل لوقي

 نم مالسإلا نيبو بناج نم ةدحتملا ةبروأ نيب لوألا فينعلا مادطصالا نإ »
 . ةيبروألا ةيندملا رجف غوزب عم قفتي - ةيبيلصلا بورحلا ىأ - رخآ بناج
 - ةسينكلاب لاصتا ىلع لازتال تناكو - ةيندملا هذه تذخا نيحلا كلذ ف

 تأدب كاذنيح . ةيمور لالحنا تعبت ىتلا ةملظملا نورقلا كلت دعب اهليبس قشت

 ظاقيتسالاب تأ دب دق ةليمجلا نونفلا تناكو . اديدج ارونم اعيبر ةبروأ بادأآ

 . نويرافآلاو نوهلاو طوقلا اهب ماق ىتلا وزغلا تارجه هتفلخ تابس نم ءطبب
 نورقلا لئاوأ ف ةتشخلا لاوحألا كلت نم صلمتت نا ابروا تعاطتسا دقلو

 اضيأ تبسك ىعولا كلذ قيرط نعو ٠ اديدج ايفاقث ايعو تبستكا مث « ىطسولا
 بورحلا اهتلمح جرحلا قزأملا اذه طسو ف ةبروأ تناك امو . افهرم اسح

 ىه ةيبيلصلا بورحلا نإ .. ىمالسإلا ملاعلاب ىئادعلا ءاقللا كلذ ىلع ةيبيلصلا

 نورق ةعضبل مالسإلا نم ةبروأ فقوم مهألا ماقملاو لوألا ماقملا ف تنيع ىتلا

 ةلوفط ءانثأ ف تثدح اهنأل ةمساح كلذ ف ةيبيلصلا بورحلا تناك دقلو . ولتت

 ضرعت تذخا دق ةصاخلا ةيفاقتلا صئاصخلا هيف تناك ىذلا دهعلا ف « ةبروأ

 انربتعا اذإ ٠ دارفألاك بوعشلاو . اهلكشت روط ىف لازتال تناكو «« ١ ءاهسفن
 انطاب وا ارهاظ ةرمتسم لظت ةلوفطلا لئاوا ف ثدحت ىتلا ةفينعلا تارثؤملا نأ

 نكميال هنإ ىتح « اقيمع ارفح ةروفحم تارثؤملا كلت لظتو « ةيلاتلا ةايحلا ىدم

 هماستا نم رثكأ ريكفتلاب مستملاو  ةايحلا نم رخأتملا رودلا ف ةيلقعلا براجتلل

 ناك اذكهو . امامت اهراثآ لوزت نأ ردني مث « ةبوعصب الإ اهوحمت نأ ةفطاعلاب
 ةيسفن ىف اهاقباو راثآلا قمعا نم ارثا تثدحا اهنإف « ةيبيلصلا بورحلا نأش

 ل بورحلا كلت اهتراثأ ىتلا ةماعلا ةيلهاجلا ةيمحلا نإو . ىبروألا بعشلا

 . دعب نم اهل قفتاالو لبق نم ةبروا هتربخ ءىشب نراقت نأ نكميال اهنمز
 نإ . عازنلا اذه نم اريثك تدافتسا دق ةبروا نإف هلك اذه عمو »

 نم عساولا اهدادمتساب ةيبوروألا مولعلاو نونفلا ءايحإ وأ « ةضهنلا »

 رهظت تذخا دصقي « أ »



 لاصتالا ىلإ رثكألا ف ىزعت تناك ١ صخألا ىلع ةيبرعلاو ةيمالسالا رداصلملا

 ملاعلا دافتسا امم رثكا ةبروأ تدافتسا دقل . برغلاو قرشلا نيب ىداملا

 اهئاضغب نم صقنت نأب كلذو ؛ ليمجلا اذهب فرتعت مل اهذكلو ١ ىمالسالا

 مدقت عم تمن دق ءاضغبلا كلت نإف « سكعلا ىلع رمألا ناك لب « مالسالل

 ىبعشلا روعشلا رمغت ءاضغبلا هذه تناك دقلو . ةداع تلاحتسا مث « نمزلا

 ف تلزن ىتح مهدنع ةرئاسلا لاثمألا ف تلخد دقلو « ملسم » ةملك تركذ املك

 دعب ةيح تلظ اهنأ هلك اذه نم برغاأو . ةارما مأ ناك الجر « ىبروأ لك بلق
 ةبروأ تمسقنا امنيح ىنيدلا حالصإلا دهع ءاج مث . فاقثلا لدبتلا راودا عيمج

 نكلو ٠ ىرخأ ةعيش لك هجو ف اهحالسب ةججدم ةعيش لك تفقوو « اعيش
 هيف ىنيدلا روعشلا ذخا نمز ءاج ذئدعب . اهلك اهيف اماع ناك مالسإلل ءادعلا
 . رمتسا مالسإالل ءادعلا نكلو وبخي

 دقو - اذه لثم اميدق اروفن نأ قفتي فيك : لوقيف مهضعب لءاستي دقلو »

 ةسينكلل ةيحورلا ةرطيسلا ببسب هنامز ف انكممو هساسأ ىف اينيد ناك

 نم ةيضق الإ هيف ىنيدلا روعشلا سيل نمز ىف ةبروأ ف رمتسي - ةينارصنلا
 ! ىضاملا اياضق

 ملع ف روهشملا نم هنإف ١ ادبأ بارغتسا عضوم تالضعملا هذه لثم تسيل »

 . هتلوفط ءانثا اهنقلت ىتلا ةينيدلا تا داقتعالا عيمج دقفي دق ناسنإلا نا سفنلا
 هذه لوح رودت لبق نم تناك ىتلاو - ةصاخلا تافارخلا ضعب لظت امنيب
 كلذ راودأ ميمج ف ىلقع ليلعت لك ىدحتت اهتوق فل - ةروجهملا تاداقتعالا

 ىنيدلا روعشلا نأ نم مغرلا ىلعف . مالسإلا عم نييبروألا لاح هذهو . ناسنإلا
 ءانثاألا هذه ىف هناكم ىلخا دق مالسإلا نم روفنلا ف ببسلا ناك ىذلا
 نم ارصنع ىقب دق هسفن ميدقلا روفنلا نإف ‹ ةيدام رثكا ةايحلا ىلع فارشتسال

 كشالب فلتخت اهنإف روقنلا اذه ةجرد امآو . نييبروألا لوقع ف ىنطابلا ىعولا

 ف - ةيبيلصلا بورحلا حور نإ . هيف بيرال هدوجو نكلو « رخآو صخش نيب

 فقت اهتيندم لازتالو ‹ ةبروأ قوف مكستي لازام - لاح لك ىلع رغصم لكش
 ف تيمتسملا عبشلا كلذ نم ةحضاو اراثآ لمحي افقوم ىمالسإلا ملاعلا نم
 .« ١ ,« لاتقلا

 ٠١ ١ ٠ ص نم تافطتقم ‹ خورف رمع ةمجرت ؛ قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا ۰۲ - 0٩
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 باتك ف رصاعملا ىدنكلا قرشتسملا « ثيمس لوتناك درفلو » لوقيو
 : Islam in Modern History ثيدحلا خیراتلا ىف مالسالا »

 ( مالسإلا دصقي ) ىبنلا ناك « ةيعويشلا تماقو سكرام لراك ماق نأ ىلإ
 ‹ هلك اهخيرات ف هتهجاو ىذلا ةيبرغلا ةراضحلل ديحولا ىقيقحلا ىدحتلا وه

 نم موي ف ودبي ناك مكو ٠ ايقيقح ىدحتلا اذه ناك مك ركذتن نأ مهملا نمل هنإو
 . اقح اريطخ اديدهت مايالا

 ايوق ناكو « ىديقعلاو ىبرحلا نيناديملا الك ف « ارشابم موجهلا ناك دقل »

 ىعيبطلا رمألاو « باوصلاو قحلا هنا ودبي نيملسملل ةبسنلاب هنآ كشالو . ادج
 صخشلل ةبسنلاب افلتخم ناك رمألا نكلو . دتما امك مالسإلا دتمي نأ« موتحملا

 ىذلاو « هلك كلذ نم اًئيش هيف ىري نكي مل ىذلا ٠ مالسإلا قاطن جراخ عقاولا
 ىلع ريبك دح ىلإ عسوتلا اذه ناك دقو . هباسح ىلع عقب ىمالسإلا عسوتلا ناك

 تاعطاقم لمجأ » ةدحاو ةعفد ةيحيسملا تدقف دقف . برغلا باسح

 نم رطخ ىف تناكو « ةديدجلا ةوقلا اهتم اهملستتل « ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 امامت - عقت مل ةينيطنطسقلا نأ نم مغرلا ىلعو . اهلماكب ةيروطاربمإلا عايض

 اهيلع طغضلا رمتسا دقف ٠ ايروسو رحم تعقو امك ةيبرعلا شويجلا دي ف -

 لعفلاب ةينيطنطسقلا تعقو ةينانلا ىمالسإلا عسوتلا ةجوم فو . ةليوط ةرتف
 ٠١١۹ ةنس انيفب راصحلا طاحا اهتاذ ةعزفملا ابروأ بلق فو « ٠٤١١ ةنس

 ةرم كلذ ثدحو . هقيرط ف ارمتسم « نيليال ادينع ادب ىذلا فحزلا لظ امنيب

 عوقو نإو ء ٠1۸۲ ةنس ف دهعلا هيلع لواطتي مل بيرق تقو ف ىرخا

 ثيدحلا رصعلا ىف طق هل نكي مل ۹٤۸ ماع ةيعويشلا ةضبق ف ايكافولسوكيشت

 دعب انرق رمتسملا فحزلا كلذل ناك امك « بيهتملا برغلا سوفن ف عزفلا كلذ

 اهراصتنا رركتيو ا دهتالو فكتال ناك ىتلا ةددهملا ةمخضلا ةوقلا كلت نم « نرق

 . ةرم دعب ةرم
 تاراسصتنالاو ديدهتلا ناك كلذك ةيعويشلا عم رمألا وه امكو »

 ىمالسإلا موجهلا ناك دقف . اضيا راكفألاو ميقلا ملاع ىف نيمئاق ( ةيمالسإلا )

 ةديقعلا تلمع دقو .. عقاولا ملاع ىلإ هجوم وهامك تايرظنلا ملاع ىلإ اهجوم

 تناك ىتلا . ةيحيسملا ةديقعلل ىسيئرلا ادبملا راكنإ ىلع رارصإب ةديدجلا

 .. اهتراضح اهلوح ىنبت ءطب ف تذخا ىتلا ةيماسلا ةديقعلا ابروأل ةبسنلاب

 فصن ىف احستكمو احجان ناكو فنعو ةوقب اهجوم ىمالسإلا ديدهتلا ناكو
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 نم تعزتنا ىتلا ةديحولا ةيباجيالا ةوقلا وه مالسإلاو .. ابيرقت ىحيسملا ملاعلا
 . نييالملا تارشعب .. هب اونمآأو ديدجلا نيدلا ىف اولخد اسانا نييحيسملا نيب
 لب« بسحف ةفيزم تسيل ةيحيسملا ةديقعلا نأ تنلعأ ىتلا ةديحولا ةوقلا وهو

 . روفنلاو ززقتلا ىلإ وعدت اهنإ

 نوكرديال نيذلا كئلوأ ىتح - نويبرغلا نوكي نا هيف كوكشملا نمل هنإو »
 عارصلا كلذ راثآ ىلع طق اوبلغت دق - رومالا هذه لثم ىف اوكبتشا مهنا اقالطإ

 نينرق تقرغتسا ىتلا ةيبيلصلا بورحلا راثآ ىلع وأ .. دمألا لواطتملا ىسيئرلا
 « ١ »ء١ ةريرملا ةيناودعلا « ةيديقعلا » برحلا نم

 نأ ىهو « ةلهو لوأل ةبيرغ ودبت ىتلا ةرهاظلا هذهل ريسفت كاذو اذه فو

 اهتججأ ىتلا ةيبيلصلا حورلا سنت مل اهنكلو « اهتايح ف نيدلا تلمهأ دق ابروا

 . ميدق نم مهسوفن ل عارصلاو برحلا فورظ
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 ةغبصلاب ةماع « رامعتسالا » مستا ةيعانصلا ةروشلا تماق نيحو
 ةهنومضملا قاوسألاو . ةهج نم ةصيخرلا دراوملا نع اتحب ناك هنأل ةيداصتقالا

 ةفعضتسم ضرأ لك رامعتسالا لمشو .. ىرخأ ةهج نم جاتنال! ضئاف عيزوتل

 نويبيلصلا سني مل كلذ عمو . ةيمالسإ ريغ وأ ةيمالسإ اضرأ تناك ءاوس
 ىفتكا ةيمالسإ ريغ ةرمعتسملا ضرالا تناك امثيحف . نيملسملا ءازإ مهتيبيلص
 ضرالا نوكت ثيح اما .. جاتنإلا ضئاف عيزوتو تاريخلا بهنب رامعتسالا

 ىركفلا وزغلاو ربشبتلا قيرط نع مالسالا وحمل ةهجوم ىلوالا ةيانعلاف ةيمالسإ
 مث. مهيلإ هجوت ىتلا مالعإلا لئاسوو نيملسملا ىلع ضرفت ىتلا ميلعتلا جهانمو
 رامعتسا كلذل لاثم ريخو . جاتنإلا ضئاف ميزوتو تاريخلا بهن كلذ دعب ىتأي

 ىف ىمالسإلا مكحلا ةلازإ وه كانه مهل لمع لوا ناك دقف . دنهلل نييناطيربلا
 ‹ ءىشب مهل اوضرعتي مل مهديلاقتو مهتاداعو مهتادقتعمل دونهلا اوكرت مث . دنهلا

 ةدوصرملا فاقوألا تردوصف ‹ مهدحو نيملسملا دض ةيراضلا برحلا تهجوو

 تيطعأو ةماعلا فئاظولا ف نوملسملا بروحو ٠ هعبانم تفجف ىمالسإلا ميلعتلل

 ةقيقح نم مهجارخإل نيملسملا دض ىركفلا وزغلا هجوو ٠ دونهلا نيبنثولل
 ! مالسإلا

 . م ۱١۹١۷ ةنس ىلوألا ةعبطلا ىزيلجنالا لالا نم ٠٠۹ - ٠١١ ص ۱ ۰
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 . هتالافس لكب رامعتسالاب ابروأ ف تايموقلا تطبترا دقف رمألا ناكام ايآو

 تراصو .. نوكتام عشبأ ةفلتخملا تايموقلا نيب بورحلا تبشنو . هتاعاشب لكو

 بنذب هلك ملاعلا اهالصيو . تايموقلا لك اهيف كرتشت . ةيملاع ابورح رمألا ةياهن
 . . بنذريغبو

 ةرشع لتق م ۱۹۱٤ - ۱۹١۸ نم ترمتسا یتلا یلوألا یربکلا برحلا ف

 . لمعلا نع مهدعقت تاباصإ اوبيصأ وأ اوهوش نيذلا ريغ . باش نييالم
 ء ةيمارجإلا لئاسولا نم اهريغو ةقرحملا لبانقلاو ةماسلا تازاغلا تمدختساو

 ررسبت ةياغلا نأل ء اهمادختسا نم اجرح اهريمض ذل ابروأ دجت مل ىتلا

 ! رابتعا لك ىلع ةمدقم هيموقلا حلاصملا نألو  ةليسولا

 اهسفن تمس تايموقلا نم ةعومجم نيب لتكت كانه ناك هنا حيحص

 - ةبموقلا اهحلاصم نأ تدجو - تاظحللا نم ةظحلف - اهتأال « ءافلحلا د«

 .. كرتشم فده قيقحتل عمجتلا ىضتقت - اهسفانتو اهنيباميف اهفالتخا مغر

 ةفالخلاو ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا : اجودزم ىلوألا برحلا ف فدهلا ناكو
 بلاطت ىتلا ةيناملالا ةيموقلا ىلع ءاضقلاو - « ١ داري رمال - ةيمالسإلا

 !! .. تارمعتسم تايموقلا ةيقبل امك تارمعتسم اهل نوكب نأب

 ىموقلا عمجتلا ةقامح ىلإ تنطف دق ابروا نأ ةلهو لوال ناسنإلا نظي امبرو

 اعمجت تأشنأف ةيناسنإلا طباورلل عيطقتو ضرالا ف داسف نم هيلإ ىدؤيامو
 ىف مه اولاق اذكه وا .. تايموقلا ساسا ىلع ال ئدابملا ساسا ىلع اديدج

 رتستي حلاصم عمجت اضيأ وه ناك ديدجلا عمجتلا نأ ةقيقحلا نكلو ! مهتاياعد

 ىلع تايموقلا نم ةعومجم وأ ٠ بوعشلا نم ةعومجمل ديريو . ئدابملا ءارو
 رمأل .. نيملاعلا نود نم اهدحو ٠ ملاعلا ىلع ةرطيسلا اهل نوكي نأ . حصألا

 ! داری

 ضرألا ف ةرطيسلا نم هل ديراام عمجتلا اذهل - لاح ىا ىلع - متو

 ترمتسا ىتلا  ةيناثلا ىمظعلا برحلا تماق ىتح « اماع نيرشع نم برقيام

 ريغ « بابشلا نم انويلم نوعبرأ اهيف لتقو « م ٠١٠٤٠١ ماع ىلإ ۱۹۳۹ ماع نم
 ىتلبنق ريغو .. ةيوجلا تاراغلا ف اولتق نيذلا نييندملاو « ترمد ىتلا ندملا

 تابن نم هلك ىحلا دوجولا ىلع اتضق نيتللا  نيتيرذلا ىكازاجنو اميشوريه

 ثيدحلا قايس ىف رمالا اذه نايب یتایس ۰ ۰ ١
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 ناكم نع ةديعب نكامأ ىف نيتلبنقلا نم رشتنا ىذلا ماسلا ىرذلا عاعشالا رثا

 عمجتلا كلذ « حلاصم » انيمأت مثأت الو جرحت الب ىكيرمألا ريمضلا هب حمس

 ةيرذلا ةلبنقلا لامكتسا ىلإ قبس رلته نا ولف ! رصتنا ىذلا عمجتلا نع ةيناسنإ

 ‹ اهعنص ف نولمعي نيذلا « ءاملعلا » اوقرسيو « ءافلحلا » همهادي نآ ليق

 ! دشا وآ اولعفام لثم اهب لعفي نآ انيمق ناكل

 ةوع د لمحتو < ةددحم ئ دابم لمحت لقألا ىلع ةيعويشلا نأو ةصاخ .. هقلتخم

 . ضرألا ف ئدابملا هذه رشنل ةيملاع

 .. انه انثيدح ضرعم سيل اذه نكلو .. ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 معزت وأ تاعمجتلا هذه اهيلع موقت ىتلا « ةيناسنإلا ئدابملا » نع ملكتن امتإ

 ! اهيلع موقت اهنآ

 ! عمجتلل اساسا نوكي نا زوجيال نيدلا نأ - امئاد - ةيعويشلا نلعت

 .. ةيلامسارلاو عاطقإلاو قرلا روصع اهتثدحا ىتلا ةيلابلا راثآلا نم وه امنإ
 ‹ ةيلابلا راثآلا كلت ىلع ىضقي ةيعويشلا هثدحت ىذلا عاضوالا حيحصت ناو
 الاطو .. نيدلا ساسا ىلع ةقرفتلا هيف موقتال « ارح » ايناسنإ اعمتجم ميقيو

 ءاشنإ ف ةيدنهلا ةراقلا ةبش ف نيملسملا ةبغر راكنتسا ف احيرص اهيار تدبا

 . اهعيجشت ىغبنيال ةيعجر تاهاجتا هذه نإ تلاقو « ةيمالسإ ١ ةلود
 نم ىهف . نيدلا ساسا ىلع « م۸٤۱۹ ماع ةيدوهيلا ةلودلا تماق مث

 عمجتو « دوهيلل » ةلودو « دوهيلل ء نطو اهل ةياعدلا أشنم نم وأ . اهئشنم
 . « دوهيلل »

 ‹ ةيدوهيلا ةلودلا اهيف تميقأ ىتلا ةقطنملا تيقوتب  ليللا فصتنم فو

 ايسور ! ايسور تفرتعا قئاقد رشع دعبو ٠ ةلودلاب اهفارتعا اكيرمأ تنلعا

 ! نيدلا ساسا ىلع عمجت ىا مايق ركنت ىتلا « ئدابملا » ساسا ىلع ةمئاقلا
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 ةيلايربمإلا ةيلامسأرلا اكيرما عمتجت  ةظحللا هذه ىلإ ةظحللا كلت ذنمو

 فص ىف فوقولا ىلع ةيمدقتلا ةيدئاقعلا ةيعويشلا ايسورو ‹ ةيعجرلا ةيعسوتلا
 ! نيملسملاو برعلا دض ٠ عطقني مل ىذلا رمتسملا اهناودعو ليئارسإ

 !؟ نامصتخت ءیش یا یفف ‹ كلذ ادع ءىش لک ف اکیرماو ایسور مصتخت مث

 !؟ ضرألا ىف لدعلاو قحلا ةماقإ ىلع

 !؟ اهريصم رايتخا ف بوعشلا ةيرح ريرقت ىلع
 ؟ عقاولا ةيقيقحام نكلو .. نيبناجلا نم ةرمتسملا ةياعدلا لوقت كلذك

 لئاح فقيوا .. ايسورلوأ اكيرمأل ةيموقلا حلاصملا سمت نيح ثدحي ىذلاام
 !؟ « ناطلسلا » و « ةرطيسلا » و « عسوتلا » نود

 ىلع نامصتخت ىا .. ملاعلا ىف « ذوفنلا قطانم » عيزوت ىلع نامصتخت امهنإ

 . ركسعملا كاذ مأ ركسعملا اذه ف نونوكي له « ضرألا ف نيفعضتسملا » عيزوت

 هسفنل ررقيو رحتي نأ « اهذوفتل نيعضاخلا » نم دحأل حمستال امهاتلكو

 . هریصم

 اهسفنب اهريصم راتخت نأ ةريخألا تدارا نيح رجملا ف ايسور تلعف فيك
 ىلع تويبلا ةيسورلا تابابدلا تمده فيك ؟ م١١۹٠ ماع ةيعويشلا نع عجرتو

 ؟ هوبكترا ىذلا عينشلا لمعلا اذه ىلع مهؤرجت ىلع مهل ابيدأت اهباحصأ

 تماق اهنا ةيعويشلا معزت نيذلا « ادنلوب ىف لامعلا دارا نيح تلعف فيكو

 نأ لامعلا ءالؤه دارا نيح تلعف فيك .. مهيلإ ةبصتغملا قوقحلا درو مهريرحتل

 ‹ ةعئاضلا مهتيناسنإ مهيلإ درت ملو « مهبلاطم ققحت مل ةيعويشلا نأ اونلعي

 نوديري « بلاطم » مهل نأو ۰ نوقوحسم نومولظم نوروهقم اهلظ ف مهنأو

 !؟ رومألا ةفد ةرادإ ف ةكراشملاو « ةيرحلا ةسرامم اهتمدقم ف اهقيقحت

 ىف داسفلا رشن ىف ةيفخلا اهتزهجأ رودو ٠ ىرامعتسالا اهرودو اكيرما امأ

 دابكألا ظالغ نم اهباحصأ راتخي ىتلا « ةيركسعلا تابالقنالا قيرط نع ضرألا

 اهل اوذفنيل ةطلسلا ىلإ نيشطعتملا ةمظعلا نونجب ىضرملا بولقلا ةاسق
 نإو . نايبلا نع ىنغ رمأف .. ةيدوبعلا ىلإ اهرجو بوعشلا لالذإ ف اهتاططخم
 ليمع ىلع نيركسعملا نم لك ةارادم سانلا نم ريثك ناهذأ نع بيغي ىذلا ناك

 ىلع ءاضقلاو نيملسملا حيبذت وه هرود نوكي نيح ةدعاسىملاب هدمو رخآلا ركسعملا

 ' یمالسإلا ثعبلا تاكرح

oVo 



 ترتست نإو .. ىموق ساسأ ىلع ملاعلا ف تماق ىتلا تاعمجتلا ىه كلتو
 ! نيرانعلا فلتخم ءارو انايحأ
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 فيكو تأشن فيك « ابوروآ ف تاینطولاو تايموقلا نع ثدحتن انك انه ىلإ
 ةايح ف ةريرشلا اهراثا نم ناك امو ٠ رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا لالخ تروطت
 ةايح ف هب فرتعملا لصألا ىه « ةيموقلا حلاصملا » تراص نيح « هلك ملاعلا

 هتفرع « ةيناسنإلا » ىناعم نم ىنعم لكو « ئدابملاو ميقلا باسح ىلع « سانلا

 .. مايألا نم موي ىف ةيرشبلا

 « ريدصت »وه كلذ .. نايب ىلإ ةجاح ف لازام عوضوملا نم ابناج كانه نكلو

 ! ىمالسإلا قرشلا ىلإ ةينطولاو ةيموقلا ىواعد

 ابوروأ نم ىمالسالا ملاعلا ىلإ تءاج ىتلا « ىودعلا » نع انع ثدحتن نلو

 دنع امب اورهبناو ‹ ةليصألا مهتايح تاموقم نع اولختو نوملسملا فعض نيح
 نم مهصلخي ىذلا قيرطلا وه اذه نا مهنم انظ هتافارحنا ف هوعباتو . برغلا
 نكلو « ١ «باتكلا اذه ريغ ف هجلاعن رخآ ثحبم كلذف .. مهفلختو مهفعض
 . ىمالسإلا ملاعلا ىلإ ابوروأ نم تارايتلا هذهل دمعتملا ريدصتلا نع ثدحتن

 نجس ف نجسو ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا ىف رسألا ف عساتلا سيول عقو نيح

 .. ربدتيو هنجس ىل ركفتي لعج ‹ بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلما مايا ةروصنملا
 بلغتلا نإ : مهل لاقف « هركف هيلإ هاده امب مهثدح هموق ىلإ داعو هرسا كف املف

 بلغتلا تدارا اذإ ابوروا ىلع نإو .. نكمم ريغ رمآ هدحو حالسلاب نيملسملا ىلع

 نم ةيمالسإلا ةديقعلا علتقت نأو « مهسوفن لخاد نم مهبراحت نأ نيملسملا ىلع

 ! قيرطلا وه اذهف .. مهبولق

 مهتلوج اوأدب نيح مي ؛قلا ىبيلصلا ةحيصن نوثدحملا نويبيلصلا ىعوو
 امك هدحو حالسلاب ال - اوءاجف . ىمالسإلا ملاعلا دض ةيناثلا ةيبيلصلا

 وه كلذ « ةيلعاف دشأو اريثك هنم رطخأ وه امب نكلو - ىلوألا ةرملا ف اوؤاج
 « نيملسملا بولق نم ةديقعلا عالتقا ىلإ فدهي ىذلا « ىركفلا وزغلا ١

 : ناطيشلا لبس ىلإ ميقتسملا تلا طارص نع مهليوحتو
 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو « هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذه نأو »

 « ۲ »هلیبس

 ١ ٠ باتك رظا ١ ؛ رصاعملا اعقاو ١ ۲ ٠ ماعنالا ةروس ] ٠١١ [
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 بحم بيرعت ) « ىمالسالا ملاعلا ىلع ةراغلا » باتك ةمدقم ف هييلتاش لوقي
 : ( بيطخلا نيدلا

 نأ ع زجعت ةيكيلوثاكو ةيتناتستورب نم ريشبتلا تايلاسرإ نأ ف كشالو »

 ىتلا راكفألا ثبب الإ كلذ متيالو اهيلحتنم سوفن نم ةيمالسإلا ةديقعلا حزحزت
 ةيدنلوهلاو ةيناملالاو ةيزيلجنإلا تاغللا اهرشنبف . ةيبوروألا تاغللا عم برستت
 ىمالسإ مدقتل ليبسلا دهمتتو « ابوروأ فحصب مالسإلا كتحي ةيسنرفلاو
 ىتلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةركفلا مده نم اهتنابل ربشبتلا تايلاسرإ ىضقتو « ىدام
 . « اهدارفناو اهتلزعب الإ اهتوقو اهنايك ظفحت مل

 « ىمالسإلا ملاعلا ىلإ دمع نع ةردصملا ةينطولاو ةيموقلا ىواعد تناك دقو

 وزغ » ىف نوثدحملا نويبيلصلا همدختسا ىذلا ىركفلا وزغلا لئاسو نيب نم
 « ١ هركذلا فلاسلا هباتك « هييلتاش » ىمس امك « ىمالسإلا ملاعلا

 « نيملسم » نوملسملا ناك املاطف .. كشالو حضاو كلذ نم فدهلاو
 نا كلذ . فلختلاو فعضلا نم هيلع اوناك امهم مهعالتبا ةازغلا ىلع بعصيسف
 قاذو ىقيرفألا لامشلا فل نويسنرفلا قاذ دقو . داهج ةديقع ةيمالسإلا ةديقعلا

 الام هذه داهجلا ةديقع نم ايسآو ايقيرفأ راطقأ نم اهريغو دنهلا ىف زيلجنإلا
 . نوملسملا هيلع ناك ىذلا فلختلاو فعضلا لك مغرب مهسوفنب اقلاع لازي
 ةهجو نم ءاوس « ةغلاب ةيمهأ وذ رما اهب اهريغ لادبتساو ةديقعلا هذه عالتقاف

 نولبقيال نوملسملاف ‹ ةتحبلا ةيرامعتسالا رظنلا ةهجو نم وأ ةيبيلصلا رظنلا
 رظنلا ةهجو تعمتجا اذإف . « نيملسم » اوناك املاط هل نوخضريالو رامعتسالا
 - رمالا مقاووه امك - مالسالا هاجت ةيرامعتسالا رظنلا ةهجوو ةيبيلصلا
 فنعا اهب اهريغ لادبتسا ىلع لمعلاو « دكأ ةديقعلا هذه عالتقا ف ةبغرلا تناك
 . دشاو

 ةيموقلا رود ءاج مث . ىمالسالا ملاعلا ىف الوا ةينطولا روذب ترذب لعفلابو

 . دحاو تقو ف فده نم رثكأ تققحف ( ليلق دعب اهنيبنس فورظل ) كلذ دعب
 رامعتسالا دض ىمالسإلا داهجلا تاكرح ليوحت وه لوألا فدهلا ناك

 ءامعزلا نم هريغو رصم ىف لولغز دعس لعق امك « ةينطو تاكرح ىلإ ىبيلصلا
 ةكرح نع قرتفت ةبنطولا ةكرحلاو . ىمالسإلا ملاعلا عاستا ىلع « نيينطولا »

 ملاعلا وزغ یا . ا4 Conquette du Monde MSU ^47 « ىمي یسئرفلا هلصا ىف باتکلا « ۱

 « ىمالسالا ملاعلا ىلع ةراقلا » مسا هلراتخا برعملا نكلو ١ ىمالسالا
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 ىبيلص ١ هنأ ىلع « ودعلا » ىلإ رظنتال اهنأ ف ءدب ىذ ئداب ىمالسإلا داهجلا

 ءادعلا ةجرد ف حضاو قرفو .. طقف « رمعتسم » هنأ ىلع نكلو « رمعتسم

 نوكي نأ نيبو « هتقيقح ىلع هيلإ اروظنم ودعلا نوكي نأ نيب ةدهاجملا ةقيرطو
 . بسحف رامعتسالا ءادرب افلغم

 « ةيسايس » تاكرح ىلإ ىمالسإلا داهجلا تاكرح ليوحت وه ىناثلا فدهلاو

 عم « مهافتلا » ىلع رداق ريغ ودعلاف .. ةينطو تاكرح ىلإ اهليوحت قيرط نع
 كلذ جارخإب الإ ةقيقحلا ف اهعم مهافتلا ىلإ ليبسال هنأل ؛ ةيمالسإلا تاكرحلا

 بناج نم « ةسايسلا » لامعتسا ىلإ ليبس الف مث نمو  دالبلا جراخ ودعلا

 رمعتسملا نم دوعو ! نكممو لهس اهعم مهافتلاف ةينطولا تاكرحلا امأ . ودعلا

 . هئالج ليجأتلريذاعملا ىتشب رمعتسملا عرذتيف دوعوملا تقولا ىتأيو « ءالجلاب

 ةساسلاو .. اهرود ءاج اذإ اهرودب اهنع رذتعي ةديدج ادوعو ىطعيو

 - ! ريهامجلا ءاضرإل بضغلاب نورهاظتي وأ - نوبضغي « نوينطولا ١

 دعب ىفطنتام ناعرشس - ةغراف اهنكل - ةبخاص ةروث روثت ريهامجلاو

 نمربش ف طرفي نل هنأب اهيف دعي ىنطولا ميعزلا نم ةنانر ةبطخ ىلإ عامتسالا

 اذه نيبو « ١ ء١! « ماؤزلا توملا وأ ماتلا ءالجلا » ريغب ىضري نلو <« ضرألا

 ةهفات ءايشأ ىلإ ىهتنت رامعتسالاو ةساسلا نيب « تاضوافم » ىرجت كاذو

 دقو « ةينطو بساكم ١ اهنأ اهنومهويف ريهامجلا لوقع ىلع ةساسلا اهب بعلي

 ءامعزلا رابك نم ربتعي ميعز لوقي كلذ عمو « قالطإلا ىلع ءىش ريغ ىلإ ىهتنت

 انرسخ » : لولغز دعس وهو ثيدحلا رصعلا ف ىمالسإلا ملاعلا ف نييذطولا

 ءافرش موصخ زيلجنإلا » ؛ لوقيو « ! زيلجنالا ةقادص انبسكو ةدهاعملا

 ةيمالسإلا داهجلا ةكرح تيقب ول ثدحي نأ نكمي ناكام ءىش وهو !! « نولوقعم

 ! ريبكلا ميعزلا دي ىلع ةينطو ةكرح ىلإ لوحتت ملو  اهئدبم ف تناك امك

 داهجلا ةكرح ليوحت لالخ نم « بيرغتلا » ةيلمع ريسيت وه ثلاثتلا فدهلاو

 ساسأ ىلع داهجلا ةكرح موقت نيحف .. ةيسايس ةينطو ةكرح ىلإ ىمالسإلا

 نم ائيش نوذخأيال ٠ مهودعو نيدهاجملا نيب امامت ادصوم بابلا نوكي ىمالسإ

 ىلإ داهحلا لوحتي نيح امأ . مالسإلل ةيفانملا هكولس طاعأ الو هديلاقتالو هدئاقع الو هركف

 ذخألا ريذاعمو ..ذخألاب حمسي . قرأ زجاحلاف ةيسايس ةينطو ةكرح

 ١ « رمم ف ةينطولا ةكرحلا تافاته نم كلت تناك '
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 انرومأ ءايلوأ مه زيلجنالا نإ : ديسلا ىفطل « ليجلا ذاتسأ » لاق دقف « ةريثك

 مث ‹ مهنم ملعتن نأ ليبسلا لب ؛ مهبراحن نأ ليبسلا سيلو . رشاحلا تقولا ل

 « ١ »'! مهعم مهافتن

 لمعلا ىلع مهدلج مهنم اوملعت له ؟ زيلجنإلا نم نويرصملا ملعت ءىش ىأو

 ؟ قالخألا داسفو ةدبرعلاو ركسلا مهنم اوملعت مأ ؟ هيف مهطابضناو

 هل تناك نإ هلئاضف هودع نم ملعتي دهاجملا نأل « دهاجملا » ىلوألا ملعتي امنإ

 فلكتال ةلهس اهنأل هبلق ىلإ برقأ لئاذرلاف بيستملا « ىسايسلا » امأ « لئاضف
 ! ةدهاجم ىلإ جاتحتالو ادهج

 هيلع صرحيام مهأ تناك - ىركفلا وزغلا وأ - بيرغتلا ةيلمعو
 ف دقفي هنإف ةيمالسإلا هتيصخش ملسملا دقفي نيحف .. رمعتسملا ىبيلصلا

 . عميضيو ىواهتي هنإف مث نمو .. هزاكترا ةطقن ةقيقحلا

 سحيام هلوح ملاعلا نم « ريعتسي » نأ نكمي هنإف املسم ملسملا لظي نيح
 ىذلا هءالعتسا دقفي نأ نودو « هتيصخش دقفي نأ نود « هيلإ ةجاح ف هنآ

 . ناميإلا نم هدمتسي

 « ۲ » « نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحتالو اونهتالو »

 ىف اوناك دقف « مهتراضح نوئشني اوأ دب نيح لئاوألا نوملسملا هلعفام كلذو

 - ىسرافلا وأ ىطنزيبلا - مهودع دنع ىهو اهب مهل ةقباسال ءايشأ ىلإ ةجاح

 انه نم هيلإ نوجاتحيام اوذخأي نأ قالطإلا ىلع اجرح مهسفنأ ف اودجي ملف

 ˆ عفات هنآ اوأر ام اوذخأف . نئمطملا قثاولا نمؤملا ءالعتسا ف نكلو « كانه نمو

 ملسملا نيعب هيلإ اورظن مهنألمهئادعأا دنع هودجو امم ريثك نع اوضرعأو « مهل
 ! ريطاسألا اوذخأي ملو ةيقيرغإلا مولعلا اوذخا اذامل انل رسفي اذهو . هوركنأف

 وه هنأب هناميإ - دقفيام لوأ - دقفي هنإف ملسملا « برغتسي » نيح امأ
 ءىش لك هسايقو ةرهطتملا هتايقالخأو ىنابرلا هماظنو ةحيحصلا هتديقعب ىلعألا

 ءىش لك هنع لقنيف ؛ لالجإلاو رابكإلا ةرظن هودع ىلإ رظنيو .. ىنابرلا سايقملاب

 هنأل . عفنيام لقن نع زجعي نيح فل دسفيامو رضيام هنع لقني لب « زرحتالب

 ف هيلع رخألا بلغت امهم هرمأ ىلو هنإ هيد ودع نع لوقي نأ دهاجم ملسم نع الضف . ملسل نكميال ء ١

 ' كلذ لوقي نأ هيلع رسيا امف ىسايسلا ميعزلا اما هرهقو حالسلا ةكرعم
 [ ۱۳۹ ] ںارمع لآ ةروس ٭ ۲
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 هيلإ حاتحي ىذلا دهجلا لذب ىلع ردقيال نهاولاو « ناميإلا هنادقف دعب« نهاو ١
 « ١ » .رومألا نم عفانلا ملعت

 ىلع ةقئافلا مهتردق طق نييبرفغلا نم « نوبرغتسملا » ملعتي مل كلذل

 ديدشلا مهمازتلا الو « لمعلا » ىلع ديدشلا مهدلج الو « ميظنتلا ١

 ةغلب ةناطرلاو نوجملاو ثبعلاو وهللا اوملعت امنإ . ءىش لك ف « طابضنالاب »
 نيدلا نم خالسنالاب ىهابتلا - هلك كلذ نم اوسأ - اوملعتو .. مجاعألا

 . سجرلا نم ةرهطتملا ةينيدلا قالخألاو ضرعلاو
 . نيثدحملا نييبيلصلل ميدقلا ىبيلصلا ةيصول قيقدلا ذيفذتلا وه كلذ ناكو

 .. دشأو كبخا ررد اهل ناک دقف ةيبرعلا ةيموقلا امأ

 .. رمعتسملا ىبيلصلا نع ملكتن ةظحللا ىتح انك دقل
 ‹ رمعتسملا ىدوهيلا وه ؛ رخآ ودع - هطخ سفن ىلع - هعم لخد نكلو

 ىف ةبغرلاو « مالسإلا ضغب ىف ةياهنلا ف هعم ىقتلي هنكلو ‹ هب صاخ رخآ ضرغل
 . ىمالسإلا نايكلا ىلع ءاضقلا

 هرمتؤم - هنومسي امك ةينويهصلا وبا - لزتره دقع م۱۸۹۷ ماع ىف

 دوهيلا ءامعز هيف ررق ىذلا رمتؤملا كلذ . ارسيوسب « لاب » ةنيدم ف ريهشلا
 . نيطسلف ف اماع نيسمخ لالخ ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ ةرورض

 ىتلا تايرغملا لك هيلع ضرعي ديمحلا دبع ملسملا ناطلسلا ىلإ لزتره بهذو
 ناكو ىنامثعلا داصتقالا شاعنإ هيلع ضرعي بهذ . ىضرا مكاح اهيف عمطي
 اهب موقي ىتلا ةرمتسملا تاشوانملا دامخإل ةلودلا هقفنتام ببسب اروهدتم
 ف اهيلع اوقلطا امك « ضيرملا لجرلا » وا ةينامثعلا ةلودلا جارحإل ءادعالا

 ىدل طسوتلا هيلع ضرعيو لجألا ةليوط اضورق هيلع ضرعيو . اهمايأ رخاوأ

 ةراثإب دهعتت ايسور تناك دقف « تايلقألا ةراثإ نع فكلاب ايناطيربو ايسور

 ةيقب ةراثإب لفكتت ايناطيرب تناكو نمرألا ةصاخو ةيسكذوثرألا تايلقألا
 فو .. بارخلل اهتينازيم ضرعيو ةلودلا جعزيام دشأ نم كلذ ناكو ! تايلقألا

 باتك هنع لقبي اميف ىبرعلا ملاعلا ف مخض ىريشبت طاش هل ناك ىذلا « رميوز « رشبملا سيسقلا لوقي ١ ١ ء
 ةلصلا فرعيال ( نيملسملا دالب ف ) اشن متددعأ مكتإ ء ؛ نيرشبملل باطخ ىف « ىمالسالا ملاعلا ىلع ةراغلا ١
 ءشنلا ءاج ىلاتلابو ‹ ةيحيسملا ىف هولخدت ملو مالسإلا نم ملسملا متجرخاو ١ اهفرعي نأ ديريالو ٠ هللاب
 ن الإ همه فرصيالو « لسكلاو ةحارلا بحير مئاظعلاب متهيال ىحيسملا رامعتسالا هدارأ ال اقبط يمالسإلا
 تاوهشلا ليس ىفف زكارملا ىمسا اوبت نإو ؛ تاوهشللف لالا عمج اذإو  تاوهشللف ملعت اذإف . تارهشلا
 . « ءىش لکب دوجی
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 ىف مهل ايموق انطو دوهيلا حنم لزتره بلط هلك ىخسلا ضرعلا اذه لباقم

 ناطلسلا ىلع صرحيو « ايندلا ىلع صرحي لجر ىأ نم عقوتملا نم ناكو

 ملسملا ناطلسلا نكلو . تايرغملل بيجتسيو ضرعلا لبقتي نأ « ١ »دبتسملا

 ضرأ اهنكلو ىضرأا تسيل هذه نإ » ةريهشلا هتلوق لزترهل لاقو « هلك كلذ ضفر

 . « ۲ ءداهنم دحاوربش نع لزانتآ نأ كلمأ الو مهئامدب اهوور دقو « نيملسملا

 ةلازإل مث « ديمحلادبع ناطلسلا علخل دوهيلا ربدو « ةعقاولا تعقو ذئدنع
 . كروتاتأ لامك ملسمتملا ىدوهيلا دي ىلع اهلك ةفالخلا

 ۰ . « ةيموقلا » ىه كلذ لكل ةليسولا تناكو
 برغملا نم اورجاه نيذلا « امنودلا دوهيب نوفورعملا « نوملسمتملا دوهيلاف

 ‹ ىقرتلاو داحتالا بزحل نييقيقحلا نيمظنملا مه اوناك « ناقلبلا اونطوتساو

 ىف مهلوخد لبق مهتيلهاج ف كارتالا ةيموق ىهو ) ةيناروطلا ةيموقلاب ىدان ىذلا
 "امك ( مهتيلهاج ىف كارتألا دوبعم وهو ) ربغألا بئذلا راعش عفرو ( مالسإلا

 كارتألا ىلع افقو اهيف بصانملا لعج ىأآ « ةلودلا « كيرتت » ةرورضب ىدان

 مهنا « برعلا » سحي نا - لعفلاب ثدح امك - كلذ ىنعمو . مهدحو

 مهتفقلت ذئدنع .. قوقحلا وموضهم مهناو ىكرتتلا مكحلا لظ ىف نومولظم
 مهيلإ تلسرأف - مالسإلا دض برحلا ف ةيدوهيلا ةفيلح - ةيبيلصلا

 .. ةيناروطلا ةيموقلا ىلع ادر « ةيبرعلا ةيموقلا » حور مهيف ججؤيل « سنرول »
 ! ةفالخلا ةلود دض « ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا » فلؤيو

 ' !« نيملسملا » نم ةلفغ ىف .. رمألا مت ةطاسببو

 ايروسو نانبل ىراصن مه ةيبرعلا ةيموقلاب ىدان نم لوا نإ خيراتلا لوقي

 مهيلإ مضنا مث .. ريشبتلا سرادم ىف اوبرت نيذلا « نوملسملا » مهيلإ مضناو

 ىلع ةبورعلاو مالسإلا نيب اضراعت اودجي مل نيذلا نيملسملا نم نولفغتسملا
 ىلإ مالسإلا اولمح نيذلا مه برعلا ناو مالسإلا بصع ىه ةبورعلا نا ساسأ

 ! ةيرشبلا لك

 لجرلا » جاعزإل ابوروأ تاودا نم اءزج اوناك ايروسو نانبل ف یراصنلاو

 نيصبرتملا نيب هتكرت عيزوتو هيلع ءاضقلا ليهست ةيغب « هكابرإو « ضيرملا

 . هدض ةضرغملا تاياعدلا رشنو هب مهعينشتو هل دوهيلا ةيهارك رس وه كلذو « ۲ »
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 . مالسإلا اياقب ىلع اهيف نوضقي ىتلا « ىمظعلا » ةعاسلا نورظتني نيذلا

 مكحلا ىلع اوجرخي نأ نوؤرجي ةرتفلا كلت ف ايروسو نانبل ىراصن ناکامو

 ةيرثكأب ةطوحم ةيلقأ اوناك دقف ١ جورخلل حيرصلا مسالابو ةينالع ىمالسإلا
 اهسفنل روصتت الو ٠ ةفالخلا ةلودل ىسايسلاو ىبلقلا ءالولاب نيدت . ةملسم
 نأ ىراصنلا كئلوأ عسو ىف نكي مف . ةيمالسإلا ةموكحلا ريغ ةموكح

 ناك كلذلو ! ةيمالسإلا ةفالخلا مكح ديرنالو انيلع مالسإلا مكح ديرنال : اولوقي

 نم ىمالسإلا مكحلا ىلع جورخلا مسا ريغ مسابو « ةهج نم ايرس مهطاشن

 راعش وهو  ةيبرعلا ةيموقلاو ةبورعلا مساب موقي مهطاشن ناك .. ىرخأ ةهج

 هنأ - مهتلفغل - اوريالو « برعلا نيملسملا ىلع رمألا هيف سبتلي نأ نكمي
 ! مه مهدضو .. مالسإلا دىض هجوم

 خفنيف نيملسملا برعلا سوفن ىل زحت ةيناروطلا ةيموقلا ىوعد تناك

 ىلوأ متنا نيملسملا برعلا كئلوأل لاقي ناكو . لعتشتل ةزازحلا ف نيطايشلا
 نوروثتال اذامل ؟ ملظلا ىلع نوتكست اذاملف ! نييناروطلا كئلوا نم ةفالخلاب
 ؟ كارتألا نع اولقتستو

 ذئموي ةفالخلا ةلود لاوحأ نكلو « ١ » اهلك ةبعلل اظقي ديمحلادبع ناكو
 دمصت نأ نم فعضأ تناك ١ ىمالسإلا ملاعلا ف اعيمج نيملسملا لاوحأو

 . هتياغ غلب ىتح هليبس ف ديكلا ىضمف .. ديكلل
 تايموقلا نع ثدحتن نحن امنإ .. « ۲ ءةرتفلا كلتل خرؤن انه انسلو

 ءاشنإو « مالسإلا ىلع ءاضقلا اهب ديرأ ىتلا ةبعللا ف اهرودو « تاينطولاو

 . نيطسلف ىف دوهيلل ىموقلا نطولا

 ةيموقلاو ةبورعلاب ىدانت ىتلا ةيرسلا تاعامجلا كلت دراطي ديمحلا دبع ناك
 هكاردإل « ىقرتلاو داحتالا بزحل ىرسلا طاشنلا ىلع قيضي امك ةيبرعلا

 مهتيو هدض ديكلا نم ديزمل ةعيرذ كلذ ذختيف « امهئارو نم دوصقملا

 عنصتو ! اهجراخ تايلقألا داهطضابو . ايكرت لخاد ف نايغطلاو ةيروتاتكدلاب
 ططخبي امل اديهمت « هل ةيهاركلاو ضغبلا رشنو هدض ةياعدلل ةدام كلتو هذه نم
 ! ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ ىلع هتقفاوم مدع ىلع هل اباقع « هلزع نم

 نيملسملا ةلفغ نم ببسب نكلو « هلا ملع ف ردقملا اهارجم ىف رومألا ترجو

 هتارکذم كلذ ىلع لدت امك« ١ ء

 . ديمحلادبع ناطلسلا تاركذم تئش نإ عجار « ۲
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 : لزم هباتك ىف مهرذحب هقلاو . ميناططخم ذيفنت نم ءادعألا تنكم ىلا
 اودو « الابخ مكتولايال مكنود نم ةناطب اوذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي ١

 مکل انیب دق ۔ ربکآ مهرودص یفختامو مههاوفآ نم ءاضغبلا تدب دق . متنعام

 . « ١ »« نولقعت متنك نإ تايآلا

 ءايلوا مهضعب . ءايلوا ىراصنلاو دوهيلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهيأاي »

 « ۲ » « مهنم هنإف مکنم مهلوتی نمو . ضعب
 داحتالا بزح ىف دوهبلا نولوتي نوملسم ناك دقف ريذحتلا كلذ عمو

 ةمئاقلا ةيرسلا تايعمجلا ف ىراصنلا نولوتي نورخآ نوملسمو « ىقرتلاو
 « ! برعلا سنرول » نولوتي نورخآ نوملسمو . ةيبرعلا ةيموقلاو ةبورعلا مساب
 وزغلا نم مهيمحت تلظ ىتلا ةفالخلا ةلود لاتق ىلإ مهوعدي وهو هنوعبتيو

 ! نورق ةعبرأ ةبارق ىبيلصلا

 الول ! ةفالخلا براح ىذلا « ىبرعلا » شيجلا دئاق « ىبنللا درول لوقي

 !! ايكرت ىلع بلغتن نأ انعطتساام برعلا لامعلاو ىبرعلا شيجلا ةدعاسم

 ةلود ىلع ءاضقلل اينارصن ايدوهي اريبدت ىلوألا ىمظعلا برحلا تناك دقلو
 ىف ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإل ديهمتلاو « ضيرملا لجرلا » ةكرت ميسقتو ‹ ةفالخلا
 ىلإ ! « نيملسملا » نم ةلفغ ىف .. م۱۸۹۷ ةنس لزتره رمتؤم هددح ىذلا دمألا

 ةيموقلا ىلع ءاضقلا وهو « برحلا كلت نم كلذك ققحت ىذلا رخآلا فدهلا بناج
 مظعألا فدهلا نكلو .. ةيسنرفلا ةيموقلاو ةيناطيربلا ةيموقلا باسحل ةينالألا
 ىراصنلاو دوهيلا باسحل ةيمالسإلا ةفالخلا ريمدت كشالو ناك برحلا هذه نم

 ! ةصاخ ةفصب دوهيلا باسحو « نيعمتجم

 تعضوو « ذئموي دوهيلا ىتقيدص « اسنرفو ايناطيرب نيب بالسألا تعزوو
 نم اوسا ةجرد بادتنالاو « ىناطيربلا بادتنالا تحت ةصاخ ةفصب نيطسلف
 دعو دعب كلذ ناكو .. رامعتسالا درجم نم اوسأ ةجرد ةيامحلاو « ةيامحلا
 « روفلب دروللا » ىدوهيلا ايناطيرب ةيجراخ ريزو نع ردص ىذلا « ريهشلا روفلب
 برحلا بقع هذيفنت ف بادتنالا ةلود تأدبو « برحلا ءانثأ ف ۱۹١١ ةنس

 ! روه ليومصريسلا ىدوهيلا ىناطيربلا ىماسلا بودنملا فارشإ تحت ةرشابم

 ١ « ںارمع لآ ۃروس ] ۱١۸ [
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 ةنس ةيدوهيلا ةلودلا تماق لزتره رمتؤم نم اماع نيسمخ لالخو
 " ! ةيناث « ىمظع » برح ىلإ جاتحا رمألا نكلو « ۷ ١» ١

 ىلع عقو ىذلا فينعلا رهقلا ةجيتن « ةيعيبط ١ ةيناثلا برحلا تناك ءاوسو

 ةيموقلا عوزنو ‹ ةيسنرفلا ةيموقلاو ةيناطيربلا ةيموقلا نم ةينالألا ةيموقلا
 تناكوأ - نحن دقتعنامك - نييرخألا نيتيموقلا نم اهسفنل ماقتنالل ىلوألا

 ةعقر ىلع راجحا » باتك ف « راك ميلو » دقتعي امك - دوهيلل اصلاخ اريبدت
 راردتسال ١ مهحلاصل اعساو الالغتسا دوهيلا اهلغتسا دقف « ۲ »« جنرطشلا

 بيط نع قفاويل - ةيزانلا اياحض نم مهفصوب - مهيلع هلك ملاعلا فطع

 تقبس دقو . هيف ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإل مهنطو نم اءزج برعلا بلس ىلع رطاخ
 ةيلمع اوربد نيذلا مه دوهيلا نإ اهباتك ف لوقت ىتلا ةيناملألا ةبتاكلا ىلإ ةراشإلا
 نودهطضملا نومولظملا مهنا ىلع مهل ةياعد ةدام اهوذختيل مهل ىزانلا بيذعت

 ملظلاو ديرشتلا نم مهيقي ىوأم نع نوثحبي نيذلا . ضرألا ف نودرشلملا
 ريثكب لأضا ناك - اريبدت هل اوربد ىذلا - بيذعتلا مجح ناو ٠ نايغطلاو
 لك ف لجلجت برحلا تاونس ةليط تلظ ىتلا ةيملاعلا ةيدوهيلا ةياع دلا ف ليق امم

 . بولطملا فدهلا ىلإ لصتل ضرألا ءاجرا

 ‹ مهل ةيملاعلا ةيبيلصلا ةرصانمب اودارا ام دوهيلل مت دقف رمألا ناك اياو
 .. نيملسملا ةلففبو

 ف امكحم ةيناثلاو ىلوألا نيبرحلا نيبام ىبيلصلا ىدوهيلا ريبدتلا ناك دقو
 . ةقىقحلا

 اهل لوحال ةوقلا ةبولسم ةفيعض تاليود ىلإ ىبرعلا ملاعلا مسق دقف
 ماكح راصو ةفالخلا ةلود باهذب تبهذ ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلاف . لوطالو

 ‹ ىقيقح لاتق شويجال ةنيزو ضارعتسا شويج اهشويج تراصو - دوهيلا

 هيجوتلا دجو اذإ ةرطخ ةوق وهو - بوعشلا كلت بابش اما .. فلختلا ىف ةياغ

 اهتلتم ىتلا برحلا تايحرسم دعب ٠۹٤۸ ماع الإ ايمسر نلعت مل اهنكلو ۱۹٤١ ةنس ايعقاو ةلودلا تماق ء ١
 هيلع قفتم ططخم بسح ةيبرعلا شويجلا

 ٠  ۲هتاتك ف هصالحإ مغر كلذ ف هقماونالو ؛ دوهيلا ىلإ ىربكلا ملاعلا ثادحا لك ةبسن ف راك ميلو لابي ء .
 ء ابوروأ داسفإ ف دوهيلا رود . لصف مجار
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 داهجلا حور نمو همالسإ نم هعلتقي « بيرغتلا » هيلع طلس دقف - داجلا

 ةفيحصلاو ةصقلاو حرسملاو ةعاذإلاو امنيسلا هيلع تطلسو ٠ ةيمالسإلا

 تامامتهالا نع هفرصتو هسفن ىف ةعويلا بصت اهلك .. ةيراعلا ءيطاوشلاو
 هاياضقب دلب لك لاغشنا قوف .. سنجلا ةنتفب هلغشتو هقالخا دسفتو ٠ ةداجلا

 عمتجتال ىتح رخآلاو دلب لك نيب ءاضغبلا روذب رذب قوفو . ةصاخلا هلكاشمو
 . كرتشم دحاو رمأ الو ةدحاو ةيضق ىلع اهلك

 مث .. ةندهلا مث « برحلا » ةيحرسم دعب ةيدوهيلا ةلودلا تماق كلذ لظ فو

 ميسقتلا طخ دنع « ةبراحتملا » شويجلا فوقو دعب ةيناثلا ةندهلا مث برحلا

 هب اوئجوف .. دوهيلاو نييبيلصلا رطاخ ىلع نكي ملاثدح ارمأ نكلو ! هيلع قفتملا
 . نوملسم نويئا دف لاتقلا ف كرتشا دقف .. نابسحلا ىف نكت مل ةاجافم اعيمج

 ارفرعو دوهيلا مهكرع نيحو . ةايحلا ىلع مهئا دعا صرح توملا ىلع نوصرحب

 مهتحلسا نيكرات « مهتارمعتسم نم نورفي مهوهباج اذإ اوناک « مهتقيقح
 ! مهدولجب اوجنيل مهتنوئمو مهتريخذو

 .. نيتهج نم ةأجافملا تناك

 هعسوب دعي ملو خاش دق هلك مالسإلا نا نونظي دوهيلاو نويبيلصلا ناك دقف

 نأ اونظ مهنا ةيناثلا ةأجافملا تناكو « رشبلا نم تانيعلا هذه لثم حرخي نا

 « ركبم تقو ذنم ةيمالسإلا اهلقاعم كد ىلع نويبيلصلا لمع ىتلا تاذلاب صم

 تانيعلا هذه جرخت نا نكميال  نويلبان ةدايقب ةيسنرفلا ةيبيلصلا ةلمحلا ذنم

 ءازج كلذب نوديريال ةصلاخ ةيمالسإ داهج حورب لاتقلا ىف ةتيمتسملا ةبلصلا

 . اروكشالو

 .. دحأو تقو ىف نارمأ ررقت ذئدنع

 لثم تجرخا ىتلا ىمالسإلا ثعبلا ةكرح ىلع ءاضقلا ةرورض لوألا رمالا

 ىتلا ةيمالسإلا ةيارلا نم ليدب داجيإ ةرورض يناثلا رمألاو . نيدهاجملا ءالؤه

 ةيبرسعلا دالبلا ىلإ صم نم اهلالظ دتمت نأ كشوتو نيلتاقملا كئلوأ تجزخا

 .. ىرخألا

 . « ةيبرعلا ةيموقلا » وه ليدبلا ناكو

 قرشلا خیرات زچوم باتک فلؤم « George Kirk » كريك جروج لوقي

Short History of the Middle East » bul!ةيبرعلا ةيموقلا نإ « 4  

 !! ىناطيربلا ىماسلا بودنملا راد ف تدلو
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 ىلع « ةيبرعلا ةعماجلا » داجيإ ف لبق نم تركف دق ايناطيرب تناك دقلو
 ىلإ ىناطيربلا ةيجراخلا ريزو « نديإ ىنوتنأ » راطف « تاموكحلا ىوتسم
 « كانه هب عامتجالا ىلإ برعلا ءاسؤرلاو كوللا اعدو م١٤۹٠ ماع ةرهاقلا

 ىنبتتل ةرهاقلا ىف ةيبرعلا ةعماجلا ءاشنإ ةركف عامتجالا ف مهيلع ضرعو
 دبال ناك دقف « ايفاك نكي مل كلذ نكلو !! مهحلاصم نع عفادتو برعلا اياضق

 ! ريهامجلا ىوتسم ىلع « ةيبرعلا ةيموقلا » ةيار عفر نم

 قرشلا » ىلع اهذوفن تطسبو برحلا دعب اسنرفو ايناطيرب اكيرما ترو املف
 ةلماك تاماعز - ةيركسعلا تابالقنالا قيرط نع - تماقأ « ١ » « طسواألا

 ! نيملسملاو مالسإلا هيف براحت ىذلا تقولا ىف « ةيبرعلا ةيموقلا » نع عفادت
 ليئارسإو اكيرما نإ - ليئارسإو اكيرما اهتماقا ىتلا - ةياعدلا تلاقو
 ميعزل امهتيشخ ادحا نايشختالو « ةيبرعلا ةيموقلل امهتيشخ ائيش نايشختال
 ! ةيبرعلا ةيموقلا

 ليئارسإ تعسوت  ةيملاعلا ةيبيلصلا اهتماقا ىتلا ةيبرعلا ةيموقلا لظ فو
 ! ديزملا ىلإ علطتتو .. اهلك نيطسلف علتبت نا كشوت ىتح تعسوتو

 ةلوكأملا ةيموقلا ىه ىمالسإلا ملاعلا ىلإ تردص ىتلا « ةيموقلا » تناك دقل

 ! كانه اهلصا ىف تماق ىتلا ةلكآلا ةيموقلا ال
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 ىلإ مهب تدأو « نيملسملاب » تطاحا ىتلا فورظلل ليصفتلا لاجم انه سيل

 مالسالا نإ لصفلا اذه ماتخ ف لوقن امنإ .. ناوهلا اذهو هلك عايضلا اذه

 ‹ هيلع ءاضقلا ةيغب مالسإلا ءادعأ اهجور ىتلا ةفئازلا ىواعدلا كلت فرعيال

 . مومسلا نم اهيف امع نيلفاغ « مهتلفغ ف « نوملسملا » اهب رشتو
 اذه نأل ١ مهلئابقالو مهبوعشالو مهضرا ىلإ سانلا ءامتنا ريغيال مالسالا نإ

 ىرصم ةيرصملا ضرألا ف دلوي ىذلاف ‹ هرييغت ىلإ ليبسال عقاو ىسح ىدام رما
 ف دلوي ىذلاو . هدلوم مكحب ىقارع ةيقارعلا ضرألا ف دلوي ىذلاو هدلوم مكحب
 . اذكهو .. هدلوم مكحب ىناتسكاب ةيناتسكابلا ضرألا

 ةديقعلا ريغ ! مالسإلا ريغ اًئيش عمجتلا ةلص نوكت نأ ركني مالسإلا نكلو

 ىل ةيدوهيل ةلودلا ةماقإ غيوست لجا نم ءادعالا طيطخت س ةليخد ةملك اهتاذ « طسواألا قرشلا » ةملك « ١ ١
 حبصت نيح اما ° دوهيلل ةلود اهيف موقت فيكف ةيبرع ىتح وأ ةيمالسإ ةقطنم ةيمستلا ف تيقب ول اهناف . ةقطنملا
 ! ںکمم ءیش لکف اھل ءامتناال ةيفارغج ةقطنم



 . ةيضرألا« حلاصملا » الو ةغللا الو ضرألا الو مدلا ال ! هلا ف ةحيحصلا

 لاوماو ‹ مکتریشعو مکجاوزاو مكناوخإو مکؤانباو مکؤابآ ناک نإ : لق »

 تلا نم مكيلإ بحا اهنوضرت نكاسمو اهداسك نوشخت ةراجتو « اهومتفرتقا

 موقلا ىدهيال تلاو « هرمأب تلا یتأی یتح اوصبرتف ‹ هلیبس ف داهجو « هلوسرو
 « ١ » « نيقسافلا

 : هنبأ عم حون ةصق ىلإ رظناو

 ینتبای : لزعم ف ناکو هنبا حون یدانو لابجلاک جوم فل مهب یرجت یهو »

 : لاق ' ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ ىوآس لاق . نيرفاكلا عم نكتالو انعم بكرا
 . نيقرخغملا نم ناكف جرملا امهنيب لاحو . محر نم الإ للا رمأ نم مويلا مصاعال

 توتساورمألا ىضقو . ءاملا ضيغو . ىعلقا ءامسايو كءام ىعلبا ضرأاي : ليقو

 ىنبا نإ بر : لاقف هبر حون ىدانو . نيملاظلا موقلل« ۲ ءادعب ليقو ىدوجلا ىلع

 نم سيل هنإ حوناي لاق « نيمكاحلا مكحأ تناو « قحلا كدعو نإو « ىلها نم

 نوكت نأ كظعأ ىنإ . ملع هب كل سيلام نلأستالف ! حلاص ريغ لمع هنإ . كلها

 ىل رفغت الإ و ملع هب ىل سيلام كلأسا نا كب ذوعأ ىنإ بر : لاق . نيلهاجلا نم

 « ۲ » « نيرساخلا نم نکا ینمحرتو

 : لوقلا هيلع قبس نم الإ « هعم هلهأ وجني نأ احون هتلا دعو دقل

 كلهاو نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ىتح »

 « ٤ »« ليلق الإ هعم نمآ امو . نمآ نمو لوقلا هيلع قبس نم الإ

 لاقو ىصع هنكلو .. ةاجنلا ةنيفس هعم بكريل هادان لزعم ف هنبا یار املف

 . نيكلهملا عم قرغ نأ هتبقاع تناكو .. ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ ىوأس .

 ىتلا دقفلا ةرارم ف - حون حار كله نم كلهو اجن نم اجنو رمألا ىضق الو

 هلا هدعو دقل : ثدحام ريسفت نع لأسيو « هبر ىجاني - ةاجنلا ةحرف بوشت

 ! نيكلاهلا نم ناك كلذ عمو . هلهأ نم هنباو « هلها ةاجنب

 . « حلاص ريغ لمع هنإ ! كلهأ نم سيل هنإ » : ىنابرلا درلا ناكو
 ا

 ٠ دومت تدعي امك نيدمل ادعب الا , یلاعت لوق ل ءاچ امک كله یا ب نس کدام یا ا

 [ ٠١۰ دوه ةروس ]
 ٠ دوه ةروس ] ٤٢ - ٤۷ [

 » ٤ « دوه ةروس ] ٤١ [
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 ىتلا مدلا ةطبار ىه تسيل كلهأ نم هلعجت ىتلا ةيقيقحلا ةرصآلا نأ كلذ

 ىلع نوكي نأ نبالا ضفر دقو . ةديقعلا ةطبار ىه امنإ . كنيبو هنيب عمجت

 ريسغ لمع » هنأل . طابر نم هيبأ نيبو هنيب ام مصفناف ةحيحصلا ةديقعلا
 ! « حلاص

 . مالسإلا نازيم وه كلذ

 ؛ ةريشعلاو جاوزألاو ناوخالاو ءانبألاو ءابآلا لعجت ىتلا ةيآلا انب ترم دقو

 ةفكلا لو « ةفك ف اهلك ةيموقلا تاموقم ىهو ضرألاو ةراجتلاو لاومألاو
 هذه نيب ةلماكلا ةلصافملاو .. تلا ليبس ىف داهجلاو هلوسرو هتلا بح ىرخألا

 . كلتو

 ! طباورلا كلت لك مرحي مالسإلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 : اهلخادو ةديقعلا ةطبار تحت عقت نيح اهلك اهزيجي امنإ ! الك

 « ١ » « هتلا باتك ف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولوأو »

 . نینمؤم مهلك نونوکی نیح یآ

 مدلا طابر ببسب نمؤملاو نمؤملا نيب زجحي ازجاح طباورلا كلت نوكت نيح امأ
 هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر أهيف لاق يتلا هذهف .. حلاصملا وأ ضرألا وأ ةغللا وأ

 « ۲ ٠» ةنتنم اهنإف اهوعد » مليسو

 ف ككراشب ىذلا كرشملا نإ ةحارص ف كل لوقت ةيموقلا كلت تناك اذإ فيكف

 ! ىرخا ةيموق ىلإ ىمتني ىذلا ملسملا نم كيلإ برقا كتيموق
 !؟ للا باتک ف اهنازیمام .. هذه

 ج
 [ ۷١ ] لافنالا ةروس « ١ ١

 . یراخبلا هاور ۰ ۰



 ۃتتانالا

 نيب رهظت « ةقارب ىوعد - انايحأ اهنوعدي امك ةيملاعلا وأ - ةيناسنإلا

 هجو .. ةعزنلا ىتاسنإ نك! ىخاأي ! ديدج نم دوعتل ىفتخت مث « نيحلاو نيحلا
 ةقالع .. ىصخش رمأ وهف ابناج نيدلا عد .. ءاعمج ةيناسنالل كرعاشمو كبلق

 ككولسو كرعاشم لكشت اهلعجتال نكل .. بلقلا اهلحم برلاو دبعلا نيب ةصاخ

 نيب قرفي نأ نيدلل ىغبنيال هنإف .. نيدلا ف كنوفلاخي نيذلا نيرخآلا وحن

 نيرظان ريغ ةيرشبلا لكل ربخلا عنصن لاعت ! ةيناسنإلا ف ةوخإلا نيب .. رشبلا
 ! نيد وأ نطو وأ نول وأ سنج ىلإ

 عافترالل كوع دت اهنأ اهيلإ عمتست نيح كيلإ ليخي .. ىرت امك ةقارب ىیوعد
 ملاع ف فرفرتل كوعدت . ضرألا ىلع رشبلا نيب قرفت ىتلا زجاوحلا لك قوف

 نيعب رظنت .. رعاشملا ميرك « قفألا عساو « بلقلا ريبك نوكتل كوعدت .. رونلا

 ‹ ءاوسلا ىلع رشبلا لكل ةبحرلا كسفن نم ىطعتو ‹ ىملاع ركفب ركفتو . ةيناسنإ
 ! ريبكلا ىناسنإلا بحلا عفادب

 ! روعشلاو ركفلاو بلقلا ف ةمظع ىاأو « لبن ىأو ‹ ومس ىأو « ةعفر ىا
 ‹ تارابعلاو تاملكلا هثدحت ىذلا نينرلا تفخي ىتح رظتنا ! الهم نكلو

 هذه دجت نيأ رظناو ؛ تالاعفنالاو فطاوعلا نع اديعب ةقيقحلا نع شتفو

 اهنإ مأ عقاولا نم ىقيقح ديصر اهل له !؟ ضرألا عقاو ىف ةقبطم تاراعشلا
 !؟ داري رمال عفرت ةفئاز تاراعش

 ملخت امك بابلا ىلع كتديقع علخا » ةينوساملا ةرابعلا كلت ىلإ رظنا مث
 ! « كيلعن

 لب ؟ ناتبيرق امهنإ ىرت امأ ؟ كلتو ةوعدلا هذه نيب اهبش ىرت الأ

 !؟ ناتقیقش

 « .. كيلعن ملخت امك ( ةينوساملا كلوخد دنع ىأ ) بابلا ىلع كتديقع ملخا »

 كورخسيل .. كودبعتسيل نيطايشلا كديري اذكهف .. ةديقعالب لخداو
 ! مهحلاصمل

 .. « راتخملا هللا بعش مهبكريل هلا مهقلخ نيذلا ريمحلا مه نويممألا »
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 .. هيلعن ملخي امك بابلا ىلع هتديقع ملخ ىذلا كلذ وه ىمدآلا رامحلاو

 ! قالخأ الب مت نمو نیدالب .. لخدی نا هل دیرا ثیح ۰ لخدو

 نوؤرجي اونوکي مل هتهجاوم ىلع نووقيال ايوق نيدلا ناک نيح « ميدقلا فو

 نم مهضارغأ ىلإ اولصيل نوقفاني اوناك لب  ةرابعلا هذه لثمب ظفلتلا ىلع
 . نيرخآلا « ءاوغإ »

 انإ : اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو ! انمآ اولاق اوتمآ نيذلا اوقل اذإو »

 « «١» ١ ! نوئزهتسم نحن امنإ ! مكعم
 هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنأ ىذلاب اونمآ باتكلا لها نم ةفئاط تلاقو »

 « ۲ «« نوعجري مهلعل هرخآ اورفكاو . راهنلا

 ىلع لزنا امب ناميإلاب رهاظتلا ىلإ مهب ةجاحالف « نونمآ مويلا مهنكلو

 هنكلو .. ضرألا لك ف ةراسجب مويلا داحلإلا نورشنيل مهنإ لب .. نينمؤملا

 نكلو « نيدلا نع مهئاوغإل نييممالل اهنوردصي ! طقف ريدصتلل ةعاضب

 نيد لك وحم وه هلك طيطختلا نم ريخألا فدهلاف . مهسفنأ نيب اهنومدختسيال
 ىلع مهو ! نيدلا باحصأ ضرألا ف مهدحو دوهيلا ىقبي ىكل ١ نييممأالا ى دل

 مهنيطايش ىلإ اولخ اذإف « ءىشب سانلا ماما نورهاظتي .. اهنوريغيال مهتلبج

 ! نوئزهتسم نحن امنإ مكعم انإ : اولاق

 « ! كيلعن علخت امك بابلا ىلع كتديقع علخا » : ةوعدلا هذه ىه مويلا ةازهو

 نيطايشلا كرف « مهلاعن نوعلخي امك مهتديقع اوعلخو نويممألا اهقدص اذإف

 ‹ مكعمانإ : ضعبل مهضعب لاقو < ضعب ىلإ مهضعب ولخي نيح ارورس مهيديأ

 ! نييممألاب أزهن نحن امنإ .. نيطايشلا نيد ىلع لازنام

 .. ليئض ةينوساملا ىوعدو ةيناسنإلا ىوعد نيب قرافلاو

 عم بنج ىلإ ابنج نيدلا مضوي حقوتملا نشخلا ةينوساملا ريبعت ف هنأ قرافلا

 كشوأ وأ لعفلاب هنيد علخ دقو الإ اهيلع لبقيال ةينوساملا ىلع لبقملا نأل « لاعنلا
 ىهف ! ببيحرت عضوم هنم نوكت دق لب « هيذؤت ال ةنشخلا ةملكلاف ١ هعلخ ىلع

 اياقب نم ةيفخ ةيقب هبلق ف تيقب نم ديدهت ! ديدهتلل نوكت دقو .. ديكوتلل ةملك

 ! لوخدلا لبق اهعلخيلو هبنتيلف .. نيدلا

 ١ ١ ١ ةرقبلا ةروس ] ٠١ [
 ٠ ١ « نارمع لا ةروس ] ۷۲ [
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 بذهم وهف مث نمو « بيبحتلاو بيغرتلل ريبعتلاف ةيناسنإلا ىوعد ف امأ

 . رودخملاب هبشأ وهو هعلتبي هنإ لق وآ ٠ رورسم وهو هعلتبي نم هعلتبي فيطل

 اذإف' نيد الب ةايحلا هجاوتو كنيد كرتت نأ ةياهنلا ف كوع دي كاذو اذه نكلو
 ! نيطايشلا كتلاتجا كلذ تلعف

# # # 

 وأ اهب نونمؤيف « قيرب نم اهيف ال ةيناسنإلا ىوعدب نوعدخي دق اسانأ نكلو

 اهنأ الصأ نوقدصي ال دقو . اهيلع ىوطنت ىتلا هقيقحلا نع نيلفاغ اهيلإ نوع دي

 . داري رمأل ضرألا فل نيطايشلا اهثبي نيدلا نم للحتلا ىلإ ةوع د

 لك نع ناسنإلاب عافترالل ةصلخم ىوعد اهنا - اتقؤم - قدصنلف

 قيدصلا ءاقل اهلك ةيناسنإلاب ىقتليل ١ هرعاشم وأ هكولس وأ هركف نولت ةيبصع
 .. عيمجلل ريخلا بحي ىذلا صلخملا

 ف ىوعدلا هذه ديصر امف .. مالحألا ملاع ىف .. لثملا ملاع ف كلذ قدصنلف
 !؛ عقاولا ملاع

 ةيقرعلا تايبصعلاو . بناج نم تايموقلا هحاتجت ىذلا ملاعلا ف اهديصر ام

 ؟ بناج لك نم ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلاو
 ف نوملسملا اهاقلي ىتلا ةلماعملا نم .. رصاعملا ملاعلا نم ادحاو الاثمذخأنلف

 نم مهذوفن ةرئاد ىل وأ ١ نيملسملا ريغ ةزوح ىف هيف نوعقي ضرألا ف ناكم لك

 . ديعب نم وأ بيرق

 نولباقي ىتلا « ةحامسلا ١ و اهب نولماعي ىتلا « ةيناسنإلا » ىلإ رظننلف

 ! ناكم لك نم مهيلع لاهني ىذلا « ريخلا بح » و« ردصلا ةعسو » « اهب

 .. ةشبحلا لاثم ذخ
 مضض لبق كلذو ناكسلا عومجم نم لقألا ىلع ٥١ اهيف نوملسملا غلبي

 ةلودلا مهلماعت فيكف « نوملسم اهلك ايرتيرأو . اهيلإ - ةونع - ايرتيرا
 ؛ مهيلع ةطلستملا ةيحيسملا

 دحاو فظوم الو ! ناكسلا ةيبلغا لثمي دحاو ملسم ريزو ةلودلا ف دجوي ال

 مهنقلت الو نيملسملا ءانبأل نأرقلا ملعت ال ةلودلا سرادمو ! نيفظوملا رابك نم
 مهئاتبأل نآرقلا ميلعتل « بيتاتك ١» نوملسملا حتفي نيحو ١ «٠ .مهنید ئیدابم

 لودحلا ف مهسورد عضوتو « ييحيسم نيسردم دي ىلع مهنيد ئ داس طابقألا ذيمالتلل سردي رصم ل + ١ ١

 مھيلع يقر الب ںودیریام لک مھسورد ف نولوقب ةلماكلا ةيرحلا مھل یطعتو ةساردلل یمسرلا
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 مهلهاك لقثي ام بئارضلا نم اهيلع ضرفت ةلودلا لظت  ةصاخلا مهتقفن ىلع

 نم نيملسملا نم تانوعم ىأ اوقلتي نأ مهيلع مرحيو !٠ ١ ٠ اهوقلغي ىتح

 ىشبح ىحيسم نم نيدتسي ىذلا ملسملا ناك ديعب ريغ دهع ىلإو !١ ۲ ٠ جراخلا
 ةئيه ف ۱۹١۲ ماع یسالسالیه فقوو ! هنئادل قرتسب هنید ءافو نع زجعیو

 ف نوكي نل اماع رشع ىنثا لالخ ف هنأ هيف نلعأ « ايفاض » اباطخ ىقلاف ممألا

 « ةيناسنإلا ةسسؤملا » كلت ف دحاو توص عفتري ملو ! دحاو نيد الإ ةشبحلا

 ' حيرصتلا كلذ ركنتسي
 اهومكحو « ۲ «نويبيلصلا اهازغف ةيمالسإ اضرأ موي تاذ تناك نيبلفلاو

 ؟ اهيف نيملسملا اولماع فيكف ١ اهباحصأ نع ارهق

 ىتح مهلاومأو مهرايدو مهضرأ نم مهنوجرخيو مهنودراطي اولظ دقل

 اوحابتساف « نيدرمتم » مهومس مث ١ مهضرأ لصأ نم عاطق ف مهورصح

 ءافش مهسفنأ مه مهقيرحت لب « مهعرازم قيرحتو«مهلاتقو . مهلتق مهسفنأل
 دريل اهلك ضرألا ف دحاو كرحتي الو .. مهسوفن ف لصأتملا ىبيلصلا دقحلل
 ! نيدتعملا ناودع فكيو « نيملسملا نع ءالبلا

 ملو ٠ مالسإلا ىلع اهلها اوهركي ملف نورق ةينامث نوملسملا اهمكح دنهلاو

 رظناف دونهلا اهمكح املف « ناثوألا نودبعيو رقبلا نودبعي مهو مهودهطضي

 : نيملسملا نولماعي فيك
 نا اهتصالخو .. ةفاحصلاو ةلودلا هيمست امك « بغشلا » رابخا عطقنتال

 نم اهنم اولتقيو اهباحصاأ ىلع اهوقرحيف ةيمالسإلا ىرقلا ىلع سودنهلا مجهي

 ةطرشلا مهلقتعتف ناودعلا درل نوجرخيو « نوملسملا جتحيف .. مهيديأ هلوطت

 ةموكح دنهلا ةموكحو اذه ! نوجسلا ف مهعدوتو بغشلا ةراثإ ةمهتب
 ! نيدلا باحصأل ضرعتت الو « نيدلا ىلع اهمكح ميقت ال اهنا ىا « ةيناملع »

 قحريصملا ريرقت نإ هيف لاق ابجع احيرصت ورهن حرص ةديعب ريغ تاونس نمو
 ! نيملاعلا ف دحأ كلذ ركنتسي ملو !! ريمشك ىف الإ .. سانلا لكل

 سرادم - ةلودلا سرادم ف اهنوقلتي ىتلا ةيمسرلا ةيبيدلا سوردلا بناجب - طابقألا حتفي رصم فو ٠ ١
 . ضرعتلا نم عون ىأ ةلودلا اهل ضرعتت ال ١ دحألا سرادم ہ ىمست ةصاخ ةينيد

 نيا ىم ةأودلا مهلأست الف دارفالاو تاشيهلاو ةيحيسملا لودلا نم تانوعملا طابقألا ىقلتي رصم فو ء ۲

 . نوقفني ميف الو نوذخأي
 دعب نيل هلا ىلع ةيبيلص ةوزغب اوماق نمم ١ ميظعلا ةلاحرلا ء بقل هيلع قلطي ىذلا « نالجام ء ناك, ۲

 ىتلا ةكرعملا ف ىلاهألا هلتق دقو . ةيحيسملا ىلإ اهمصو دالبلا للت حتف ف هل نذأي نا ٠ انابلا ء ىلع ديدش حاحلإ

 . ٠ نيرىربتملا ء اومسف ةيمالسإلا مهدالب ضرا ىلع بيلصلا عفر ىلع هؤرحت رثا ىلع ترح
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 دوهيلا ءاج مث .. ةيمالسإ اضرأ نامزلا نم اترق رشع ةعبرأ تلظ نيطسلفو
 ناكسلا درط « نييناسنإلا » نم دحأ ركنتسي ملو.. ةيدوهي ةلود اهيلع اوميقيل

 لماوحلا نوطب قشب لب « عفادملاو لبانقلاب مهضرأ نع مهءالجإو نييلصألا

 ساري ناك ىتلا ةيدوهيلا تاباصعلا تلعف امك نينجلا عون ىلع نهارتلاب ىهلتلاو
 الأو ‹ مهضرأب اوبلاطي نأ نيملسملا نم تركنتسا امنإو .. نجيب محانم اهادحإ

 ! نيبصاغلل رطاخ بيط نع اهولخي

 ريغ ةضبق ف نيعقاولا نيملسملا لاوحأ ضرعتست انحر ول انب رمألا لوطيو
 ىف .. ضرألا ف ناكم لك ف نيملسملا ريغ ناودم ؛ نوضرعتي نيذلا وأ « نيملسملا

 فو « نيملسملا نم نييالم ةعبرآ نم برقيام تلتق ىتلا ةيعويشلا ابسور

 مدختست ىتلا ناتسناغفأ فو  مهنم نويلم عابرأ ةثالث تلتق ىتلا ايفالسغوي

 فو ٠ ادنغوآ فو «! ايناسنإ » و « اينوتاق » و « ايلود » ةمرحملا ةحلسألا اهيف

 .. فو .. فو .. فو .. فو « اينازنت

 ف نوخرصي إل مهلابام !؟ نوكرحتي ال مهلاب ام ؟ « نییناسنالا » لاب امف

 !؟ ريمض الو هل بلق ال ىذلا رفاكلا ملظلا هجو

 ! نيدلا باحصأ دض طقف « ةيناسنالا » ىوعد هجوت امتإ

 نيب قرفي ىذلا « قفألا قيض » « بصعتملا » وهف هنيدب اكسمتم ناك نمف

 زجاوح الب اهعم لماعتيف« ةيناسنالل » هبلق عستي الو « نيدلا ساسأ ىلع رشبلا

 ! كولسلا ف وأ ركفلا ف وأ بلقلا ف

 مه « ةيناسنإلا » ىوعدب مويلا نوبراحب نيذلا نإ ديدحتلا هجو ىلع لق وأ

 ! نوملسملا

 ةلازإ وه لوألا فدهلا : نيفده لجأ نم وأ « نيقيرط نم اهب نوبراحي

 ةيلهاجلا نع زيمتلاب هساسحإ نم ئشانلا«هناميإب قحلا ملسملا ءالعتسا

 وه ىناثلا فدهلاو ؛ عيمتتو هتيصخش مهب ىكل . ضرألا لك ف هب ةطيحملا

 !! اوحيرتسيو ءادعألا نئمطيل .. هبلق نم داهجلا حور ةلازإ

 ۷07 موابینورج نوف » رصاعملا ىواسمنلا قرشتسملا لوقي لوألا فدهلا ف

Grunebaumء13 ٹیدحلا مالسإلا » یمسی هل باتک ف « [ M0۴11نإ «  

 , ملاعملا ددحم اتباث ائيش سيل مالسالا نا هب دصقب ىذلا باتكلا ناوع ىلع قيلعتلل انه لاجملا مستي ال « ١ ٠

 سقل رخ اتك ناونع اذهو ) ىطسولا نورقلا مالسإو ١ ءىش لرألا مالسإلاف ' ريغتلا مئاد ءىش وه امنإو
 اهمدختسي يتلا برحلا لئاسو نع اهتاذ ةيضقلا هذهو ' ثلاث ءىش ثيدحلا مالسإلاو ١ رخآ ءىش ( فلؤملا

 ' مالسإلا دض نوقرشتسملا
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 هؤالعتسا وه « ۷۴1۴۲۸123110٩١ بيرغتلا » نع ملسملا زجحي ىذلا زجاحلا

 ! بيرغتلا ةيلمع متت ىكلزجاحلا كلذ ميطحت نم ديال هنإو . هناميإب

 ! ناميإلاب ءالعتسالاب ملسملا رعشي الأ .. هتاذل دوصقم فده هنإ ! تيارا

 ىتلا ةزيمملا ةمسلا كلت اهل نوكت الو . ميمتتو هتيصخش بوذت نآ هل داري

 : هتل اهدارآ

 لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما مكانلعج كلذكو ١
 . ۱ ۰« ادیهش مکیلع

 هسحي ىذلا زيمتلا كلذ اوليزي ىتح اوحيرتسي نل مالسإلا ءادعأ نإ

 ' نمؤلا

 . « ۲ ر« اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو »

 دجو ذنم ىأ .. انرق رشع هعبرأ نم رثكا نآلا اهرمع ةميدق ةيضق كلتو

 ام”مويلا اهنيب نمو « ريغتت لاتقلا لئاسو نكلو .. ةنيدملا ف ىمالسإلا عمتجملا

 ىوعد .. ىوعدلا هذه ىركفلا وزغلا نيب نمو « ىركفلا وزغلا » هيمست
 ! ةيناسنإلا

 نإ ! سانلا لزتعت ال ىخا اي : قحلا ملسملل لاقي ةيناسنإلا مسابف
 كسفن زيمت الو « اهنم درفك ةرسألا مم لماعتف  ةدحاو ةرسأ اهلك ةيناسنالا

 ! « ةيناسنإلا » ةراضحلا رهاظمو « ىناسنإلا ١ طاشنلا ف كراشو ! اهنع

 مكترسأ نم دارفأك نيملسملا متنأ نولماعت له : ءالؤهل لوقن الو

 الفةرسألا كلت ىف ادارفأ مهفصوب مهقح مهنوطعتف « ةيملاعلا » « ةيناسنإلا »
 !؟ مهاذأ ىلع نوعمجتت الو ‹ مهدض نوبصعتت الو « مهنوذبنت الو  مهنودراطت

 نم دهاش دهش » لوقن نكلو . مهلادج نم ةدئاف ال هنأل كلذ مهل لوقن ال

 رصاعملا خرؤملا « ىبنيوت » وه كلذ ! هب دهشي اميف مهتم ريغ وهف « اهلهأ

 ! روهشم كلذك رمأ نيملسملاو مالسالا دض هبصعتو ٠ روهشملا

 ملاعلا مسق نأ دعب لبقتسملاو برغلاو مالسإلا مساب هل ةرضاحم ف لوقي

 ‹ ظفحت الب نيدلقمو «٠ ۳ , لقع ريغب نيسمحتم ىلإ « بيرغتلا » ةيلمع هاجت
 : برغلل ةدلقملا كروتاتأ لامك ةكرح ح دتما نأ دعبو

 ١ ١ « ةرقنلا ةروس ] ٠٤١ [

  uF uةرقىلا ةروس ] ۲۱۷ [

  ۳مهمالسإ ىلع نيظفاحملا نيملسملا - ةصاخ ةفصب - مهن دصقي '
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 ام نأل« ١ «رخسي الو ةقايللا دودح ىعاري نأ ىبرغلا بقارملا ىلع بجيو »

 ىلإ هيف مهامم مهينطاومو مهنطو رييغت وه هب مايقلا كارتألا ( نودلقملا ) لواحي
 . مهيف ةعيبط اهدوجو مدعل مهدقتنن مالسإلاب برغلا ءاقتلا ذنم نحن انك ةلاح
 ةيبرغ ةلودل لصاألا قبط ةروص ةماقإ - نيرخأتم ولو - اولواح مه اهو

 . یبرغ بعشو
 : ةريحب لؤاستلا الإ ميطتسن ال هيلإ اومر ىذلا مهفده امامت كردن امدنعو ه

 !؟« ۲ , هغولبل مهعارص ف هولذب ىذلا دهجلا اقح فدهلا اذه رربي له
 انقنح ريثي ناك ىذلا ملسملا ىديلقتلا ىكرتلا بحن نكن مل اننا دكؤملا نم »

 هلعجي مل هنأ ىلع هتدا دمحيو ! قيدانز نويسيرق اننأ ىلع لع نم اذيلإ رظني امدنع

 ء ةصاخ ةنيط نم هسفن ربتعي ناك ميدقلا ىديلقتلا ىكرتلا نا امبو . انلثم
 هانيمسو اتوقمم اًئيش ةصاخلا ةنيطلا هذه ريوصتب هئايربك نم طحن نأ انلواح
 ىسقنلا هحالس مطحن نا اريخا انعطتسا نا ىلإ .. « ةركنلا ىكرتلا »
 ۳ ر. . اننيعأ مامآ نآلا اهكلتسا ىلا (ةدلقملا) ةروثلا هذه مايقلا ىلع هانضرحو

 شتفي حبصأ نأ دعبو « انتباقرو انضيرحتب ىكرتلا ريغت نأ دعبو ٠ نآلاو »

 سحن نآلا ١ هلوح نم ةيبرغلا بوعشللو « انل الامم هسفن لعجل ةليسو لك نع

 رعش امك امامت ١ قذحلاو طخسلاب روعشلا ىلإ ليمنو لب« جرحلاو قيضلاب نحن

 .. كلم دوجو ف اوبغرو مهتياغ ةظاظفب ليئارسإ وذنب فرتعا امدنع ليئومص
 هيف لاقي ام لقا رما فرظلا اذه ف كارتألا نم ةديدجلا اناوكش نإف كلذل »

 ..انرظن ىف طخ وهف لعف اهم هنأ انبيجج نأ ىكرتلا ناكمإبو »٠«. قئال ريغ هنإ

 یآ هيف سیل نکلو قال ریغو اظف كارتالل انداقتنا نوكي دق « لاح لک ىلع »

 ثارتلا هبسكيس ىذلا ام ذإ عوضوملا نع جراخ وه الو« ٠ء, لماحت

 - مهحاجن ةلاح ىف ىا ؟ ىدس كارتألا دوهج باهذ مدع ةلاح ف « ىراضحلا

 ىتطقن نع نيدلقملا ةكرح فشكت ةطقنلا هذهو ؟ وجرملا حاجنلا - اضرف

 : اهيف نيتليصألا اهفعض

 ' مهمالسإ اوكرتو اوبرغت نا دعب كارقالا نم نورخسيي نييبرغلا نأب فلؤملا نم فارتعا اذهب . ١
 ! مهب ةيرخسلا مدعب نييبرغلا حصني هنا مم ١ كارتالاب فلؤملا ةيرخس ظحال» ١ ١

 راشم « موابينورج ١ هلوق عجار_ هنايإب ماسلا ءالعتسا وهو ؛ ىسفتلا حالسلا » اده مهتيهارك ف اعيمج ںويبيلصلا قتلي , ۴ »
 انآ الإ

 ىأ اهيف سيل نيدلقملا كارتالاب برغلا ةيرخس نإ لوقيف - ةصاخلا هتقيرط ىلع - هتيرخس ىلإ دوعي# ١
 ' كلذ نوقحتسي مهنا ىنعي ' لماحت
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 ةلاح ىفف اذل « ةعرتخم تسيلو « ةعبتم ةدلقم ةكرحلا نأ : امهالوأ »
 ىف ةلآلا اهجتنت ىتلا تاعونصملا ةيمك ىف الإ ديزت نل - الدج - اهحاجن
 . ةيرشبلا سفنلا ف ةعدبملا ةقاطلا نم اًئيش قلطت نأ لدب « ةدلقملا تاعمتجملا

 ام ىصقأ وهو اذه - ضرتفملا - تهابلا حاجنلا ةلاح ف : امهيناث »

 - صالخ درجم - صالخ كانه نوكيس < هيلإ لوصولا نيدلقملل نكمي

 لوحتلا ف لمأت ال ةيبلاغلا نأل « ديلقتلا ةقيرط ىنبت عمتجم ىأ ىف ةليئض ةيلقال
 ميخضت وه ةيبلاغلا هذه لامو « ةدلقملا ةراضحلل ةمكاحلا ةقبطلا ف ءاضعا ىلإ
 . ةدلقملا ةراضحلا ايراتيلورب ددع

 بوصعش كانه : لاق امدنع ةداح ةظحالم ىنيلوسوم ةظحالم تناك »

 . « ۲ » « نویراتیلورب دارفآو ةيراتيلورب تاقبط كانه املثم « ١ » ةيراتيلورب
 مالسالا ءادعأ ظيغي ءىش همالسإب ملسملا كسمت نإ ! ةيضقلا ىه كلت

 نمو ) هوعيميو كسمتلا كلذ هنع اوبهذي ىتح لاب مهلأدهيالو .. ةينونج ةروصب
 دعت ملو « لعفلاب عيمت اذإف ( ةيماعلاو ةيناسنالا ىوعد انفلسأ امك كلذ لئاسو
 كروتاتأ لازا نأ دعب كارتالا ايروا ترقتحا امك هورقتحا « هل ةزيمملا هتمس هل

 باتك ف نيرشبملا دحأ لوقي امنيب ! « مهبرمغغ » و « مهجنرف » و مهمالسإ
 وهو ) « ضيرملا لجرلا » نم عزفت تناك ابروأ نإيىمالسإلا ملاعلا ىف ةراغلا »
 نم ةراشإي اولتاقي نأ نودعتسم رشبلا نم نويلم ةئامثلث هءارو نأل ( ضيرم
 نم ىناثلا فدهلا وأ ةيناثلا ةطقنلا ىلإ انب لخدي ريخألا صنلا اذهو « ۲ , هدي
 . نيملسملا ةبراحم ىف « ةيناسنإلا » ىوعد مادختسا

 ١ ١ « اهنم اهل كاكف ال ةيعبتلاو لذلا اهيلع ردقم ةعبات ةليلذ بوعش ىا !

 ١  » ۲ص « لبقتسملاو .. برغلاو ... مالسالا » مساب ىحبص ليبن روتكدلا بيرهت ٣ - ۵١ه
 M4 The Whiteص 8 د ضيبالا لجرلا ةلىضعم » ناونعب باتك تانيتسلا لئاوا ف ايناطيرب ف رهظ « ۲
 ضيبالا لجرلا نأ باتكلا ةركف ةصالخو  نولملا لجرلا نم شيبإلا لجرلا فقوم هفلؤم هيف حرش 1ا2
 . معزلا اذه فلؤملا شقانيو . لبقتسملا ف « ىناكسلا راجفتالا » ةهجاومل ىفكت ال ضرالا تاوقا نا ساسا ىلع لئاسولا ىتشب هلسن ديدحتب نوما لجرلا عانقإ لواحيو ٠ نولملا لجرلا لسن ديدحت ةرورضب مويلا حياصتي
 نكلو . رشبلا نم ىلاحلا ددعلا فاعضا فاعضا ىفكيام تاوقألا نم لمحت - اههايمو اهسبايب - ضرالا ناو . الصا ةرمثتسم ريغ ربتعت رحبلا دراوم نأ نع الضف « دعب اهلك رمثتست مل ضرألا دراوم نأ تبثيو
 ةلظقي نم ةمعانلا هتيهافرو هترطيسو هتدايس ىلع شخي ضيبألا لجرلا نأ ةحيصلا هذه ءارو ةنماكلا ةقيقحلا
 نولملا لجرلا لسن لظ اذاف . رامعتسالاو ةرطيسلا قيرط نع هتاريخ ضيبألا لجرلا بلس ىذلا نولملا لجرلا
 ىلع ةظفاحملاب اهلاغشناو ةارملا لمع ببسب صقانتي ضيبألا لجرلا لسن امنيب - ةيلاحلا هتبسنب ديازتي
 نا ىهو « ةعقاولا ةقيقحلا ىلإ نوللا لجرلا ظقيتسيسف - ةمومالاو لمحلا نع اهتاذلمب اهلاغشناو اهتقاشر
 ديدحتب هحصني كلذ لجأ نمو .. هتيهافرو هناطلس ضيبألا لجرلا دقعيف ٠ ةبولسملا هتاريخ دا درتسال ضيبألا لجرلا ىلع روثيس ذئدنعو . ضيبالا لجرلا ديب ةبولسم هدا دعا ديازت ببسب اهيلإ هتجاح دتشت ىتلا هتاريخ
 !! عوجلاب هفوخیو هلسن
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 ! هيف ةنماكلا داهجلا حوروه مالسإلا نم مالسإلا ءادعا هاشخيام دشا نإ

 لوتناك درفلو » رصاعملا ىدنكلا قرشتسملا مالك ىضاملا لصفلا ف انب رم دقو

 هلوازت تلظ ىذلا عزفلا ىسنت نأ عيطتست ال ابروأ نأ هيف ررقي ىذلا « ثيمس
 رصعلا ىف ءىش هيناديال عزفلا اذه نأو « ىمالسالا حتفلا نم نورق ةدع

 ةضس ايكافولسوكيشت ىلع ةيعويشلا ءاليتسا نم ابروا عزف الو « ثيدحلا
۹۸ ! 

 ف لوقي ۴۵۷٣٤ ۸0٥۴۲٤ نیب تربور » یکیرمالا قرشتسملا وه اذهو

 : The Sacred Sw0d سدقملا فيسلا هباتك ةمدقم

 اوزغ دقف . مهتقيرط ىلع قرعتلاو برعلا ةساردل ةيوق ابابسأ انيدل نإ »

 دمحم اهلعشأ ىتلا رانلا نإ ! ةينات ةرم اهنولعفي دقو . لبق نم اهلك ايندلا
 ةلباق ريغ ةلعش اهنأب داقتعالل ببس فلا كانهو « ةوقب لعتشت لازتام
 ! « ءافطنالل

 . ادغ نيملسملا رما نم نوكي اذام ىردن امف .. هتلا ملعل لبقتسملا كرتنلو
 حور نم مالسإلا ءادعا عزف ف ببسلا حملتف هتاذ رضاحلا ىلإ رظنن انكلو
 .. هيف ةنماكلا داهجلا

 ةمعانلا ةيهافرلا ىلإ لصت ملو « مويلا تمخضت امك مخضتت مل ابروأ نإ
 هلها دابعتساو هتاريخ بهنو ىمالسإلا ملاعلا رامعتساب الإ اهيف شيعت ىتلا
 داهجلا حور نيملسملا ف تظقيتسا اذإ نوكي اذامف . اهذوفنل مهعاضخإو
 اهنم ىركسعلا « ةرهاظلاو ةيفخلا هعاونا لكب رامعتسالا كلذ اودرطف

 مهراكفآو مهحاورأو مهضرا ىلع مهتدايس اودرتساو ‹ ىداصتقالاو ىسايسلاو
 !؟ مهرئامضو

 اهيف شيعت ىتلا ةمعانلا ةيهافرلا اهل نيا نمو ؟ كلذ متول ابروأل ثدحي اذام

 ارح اعيب ابروأل اهوعاب وأ « مهسفنال مهتاريخب نوملسملا ظفتحا اذإ « مويلا
 اهل نيا نمو, ؟ ةئفاكتملا ةرحلا ةراجتلا ف هقحتست ىذلا ىقيقحلا رعسلاب
 ‹ ىداملا وا ىملحلا وا ىركسعلا مخضتلا ءاوس « مويلا هسرامت ىذلا مخضتلا

 « نيفلختملا » ىلع مويلا اهعزوت ىتلا اهتعاضب تدسكو اهدراوم ترسحنا اذإ

 !؟ باسح ریغب اهیف حبرتو
 ملولو ‹ هيف ةنماكلا داهجلا حور ظقيتست نأ طق مالسالا ءادعا بحيام ! الك

 ىف اودتشيل برغلا باصعا هب جعزي ىذلا .. نيب تربور مالك نم ءىش ققحتي
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 هجو ىلع - وأ .. ضوهنلل ةصرف ىأ مهل اوحيتي الو نيملسملا ىلع طغضلا

 اهودقف ىتلا مالسإلا ةقيقح ىلإ عوجرلل ةصرف ىأ مهلاوحيتي ال - ديدحتلا

 دنع داهجلا حور دض ةهجوملا برحلا ةحلسأ نم ةيناسنإلا ىوعدو
 . نيملسملا

 العاف دبال تنك نإ وأ ! داهجلا نع ملكتت ال ! ايندلا تريغت دقل ! ىخآاي

 اذهف' دودحلا قيضأ ف الإ هنع ملكتت الو ' بسحف ىعافدلا داهجلا نع ملكتف

 فورظ داهجلل تناك دقل ! « ةرضحتملا ةيناسنإلا ١ عم مويلا بسانتي ىذلا

 كانهو ! ةدحاو ةرسأ ةيناسنإلا تحبصأ دقف مويلا امأ ! تضقناو ةيخيرات

 !« ةيسامولبدلا » قرطلاب كاياضق لحتو كقح ف رظنت ةيلود تائيهو ىلود نوناق
 كقح نود لتاقت نأ كل ذئدنعف بصتغملا كقح در ف تائيهلا كلت تلشف اذإف

 كقوقح نع اعافد همس امنإ ! هتقو ىضم دق داهجلاف ..! اداهج همستال نكلو

 !! ةعورشملا

 لئاسو مويلا كانه ! داهجلا نع هيف ثدحتت نأ كاياف ةوعدلا رشن امأ

 زافلتلاو عايذملاو باتكلا كانه .. تئش نإ اهكلساف ةوعدلا رشنل « ةيناسنإ »

 هاوفا ف ةغضم نوكتف داهجلا نع ثدحتت نأ كابإ كايإ .. سردلاو ةرضاحملاو

 ! نيرضحتملا

 ةيضق فو ؟ نيطسلف ةيضق ىف ةيلودلا تائيهلا ىه نيآ : ءالؤهل لوقن الو

 ناك ةيضق لك فو ؟ ناتسناغفا ةيضق ىلو ؟ ريمشك ةيضق فو ؟ نيبلفلا

 ناودعلا وأ ةيلودلا قرطلاب درت ىتلا قوقحلا ىه نيأ ؟ اهيف افرط نوملسملا
 !؟ دصي ىذلا

 تاءارجالا لكو ىلودلا نوناقلاو ةيلودلا تائيهلا هذه ةميقام : مهل لوقن الو
 ضرألا ف ةسمخ ةربابج كانه نأب ايمسر فرتعب نوناقلا اذه ناك اذإ ٠ ةيلودلا

 مهعماطمو مهءاوهأ قفاويال ءارجإ ىا اوفقوي نأ - !! ىعرشلا - قحلا مهل
 قح ) « وتيفلا » قيرط نع - هتاذ ىف الداع نكيامهم - ةيناودعلا

 !؟ ( ضارتعالا

 ليئارسإ نإ مهل لوقن امنإ ! مهلادج نم ةدئاف ال هنأل كلذ مهل لوقن ال

 ىف نلعتو « طئاحلا ضرع نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا ةئيه تارارقب برضت

 ‹ اهب مزتلت نلو تارارقلا هذهل مضخت نلاهنأ - امئاد ةيدتعملا ىهو - حجبت
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 هجو ف » ةيناسنإلا « حالس رهشي امنإ .. اهبيدأتل » نريناسنإلا « كرحتي الو

 ! عورشملا مهقحب نوبلاطي نيح طقف نيملسملا

Kê ¥ # 

 . تاراعشلاب رجاتي الو ‹ رواني الو روا ديال
 » N ne نمؤم مکنمو رفاک مکنمف مکقلخ »

 « ۲ ر «؟ نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا یوتسي له »

 ؛ رورحلا الو لظلا الو « روذلا الو تاملظلا الو ربصبلاو ىمعألا ىوتسيامو »
 » FT pk تاومألا الو ءابحألا یوتسبامو

 مرحيو « نيذمؤمللو هلوسرلو هتل وه ملسملا ءالو نأ ةمساح ةحارص ف ررقيو
 : كلذ ءارو اميف ءالولا

 4 Nd} اونمأ نیذلاو هلوسرو هتلا مکیلو امنإ «

 سيلق كلذ لعفي نمو « نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختيال »
 O yk» ءىش ف هلا نم

 ءايلوأ مهضعب . ءايلوأ ىراصنتلاو دوهيلا اوذختتال اونمآ نيذلا اهیأاي «

 »ا « مهنم هنإف مكنم مهلوتي نمو . ضعب

 موي ىلا ضام ةوعدلا رشنل داهجلا نأ كلذك ةمساح ةحارص ىف ررقيو
 : ةمايقلا

 « ۷ ٠» هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكتال ىتح مهولتاقو »

 امك لتاقي امنإ . نوهراك مهو سانلا ىلع هتديقع ضرف لجأ نم لتاقيال هنكلو

 زجاوح نود سانلل قحلا لوصو عنمت ىتلا ةيلهاجلا ىوقلا ةلازإل لبق نم انلق

 i ضرألا ف اهلقثت اهبطعتو هيلهاجلا مظنلا كلت یمحت لودو شویجو مقاولا

 : نيدلا ف هاركإ الف زجاوحلا تليزا اذإف

 [ ۲ ] نبافتلا ةروس » ١ ٠
 [ ١ ]رمزلا ةروس ٠١ ٠

 [ ٣۲ ~ ۱۹ ] رطاف ةروس , ۲
 [ ٠١ ] ةدئاملا ةروس » ٤ ١

 [ ۲۸ ] نارمع لآ ةروس « ۵
 ١ ٠ ةدئاملا ةروس ] ۵١ [
  . ۷لافنالا ةروس ] ۳١ [
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 « ٠» ١ .. ىغلا نم دشرلا نيبت دق « نيدلا ىف هاركإ ال »

 اوناك ولو هلظ ىف اوشيعيو سانلا هب عتمتسيل ىنابرلا لدعلا ماقي امتإ
 . مالسإلا ةديقع نوقنتعيال

 مههركي ملف ١ ةينارصنلا نيد ىلع اهناكس ناكو رصم نوملسملا حتف دقو
 مهنيد ىلع طابقألا ىقبام هاركإ كانه ناك ولو . مالسإلا قانتعا ىلع نوملسملا
 ! ةظحللا هذه ىتح

 مهتمارك طابقألل اودرف هلا مهرمأ امك ىنابرلا لدعلا نوملسملا ماقأ امنإ

 نكلو نيدلا سفن ىلع مهو نامورلا مهماكح اهايإ مهبلس ىتلا ةدوقفملا ةيناسنإلا

 مهتفلاخمل طايسلاب طابقألا روهظ نوبهلي نامورلا ناك دقف . فلاخم بهذم ىلع

 هيلإ نوئجلي ًاجلم نودجيالو « ناودعلا درل طابقألا كرحتيالف بهذملا ف مهايإ
 نوملسملا ءاج املف . ةماركلاو لدعلا مهحتميو ةيداقتعالا ةيرحلا مهحنمي

 نب رمع ىلإ وكشيل ةنيدملا ىلإ بهذ ىذلا ىطبقلا ةصقو . كلذ لك مهوحنم

 ةريهش صاعلا نب ورمع نبا نم هنبا رهظ ىلع تعقو ىتلا اصعلا ةبرض باطخلا
 طايس ىقلتي ناك ىذلا ىطبقلا اذهف « ةحضاو اهتلال د نكلو . ةداعإ ىلإ جاتحتال

 ابلط ةليوطلا ةلحرلا هذه رفاسي  ةبولسملا هتماركل رأثيالو وكشيالو نامورلا
 نألو « لدعلا بلطيو ملظلا ركنتسي راصف هتمارك هل در مالسإلا نال ٠ لدعلل
 . كانه هبلطف هيف لدعلا هل ققحتي ايقيقح ًأجلم هل دجوأ مالسإالا

 عسوتلل الو « مهتديقع ضرفلال  نوملسملا لتاقي اذه لجأ نمو
 ةدئاف ىأل الو « مهسفنأل اهب راثئتسالاو سانلا تاوقأ بلسلالو « ىرامعتسالا

 لدعلا اذهل ارشنو « هلا رمأب امايق نكلو ٠ اهيلإ لودلا ىعست ىتلا نم ةيضرأ
 . ضرألا ف ىنابرلا

 ةديقع اوضرفي ملف .. نورق ةينامث كلانه اولظو ٠ سلدنألا نوملسملا حتفو
 اناميإو هيف ابح مالسإلا لحد نم مهنم لخد لب«سلدنألا ىراصن ىلع مالسإلا
 نم مهدرطب ليمجلا نيملسملل اودر ىتح ىراصن ىرأاصنلا ىقبو « هقدصب

 رشنو . خيراتلا اهاعو ةروص عشبأ ىلع ديرشتلاو ليكنتلاو بيذعتلا عم سلدنألا
 اهتاعماجو اهسرادم قيرط نع دالبلا نم اهريغو سلدنألا ف رونلا نوملسملا
 نم اهب نيدهاشلا تاداهش ترم ىتلا « اهتراضحو اهمولعو اهبتكو اهتذتاسأو

 ١ ١» ةرقبلا ةروس ] ٠٠١ [



 ىراصنلاو دوهيلل نمآلا ذالملا ىه سلدثألا تناكو ! مهتلق ىلع برغلا ىفصنم

 امنيب « ىمالسإلا مكحلا لظ ىف لماكلا نمألاب اهيف نورعشي  ءاوسلا ىلع
 بهذمل نوفلاخملا ىراصنلا امنيبو ؛ مهب لكنتو دوهيلا دهطضت اهلك ابوروأ

 . باهرإلا نم مئاد بعر ىف نوشيعي ةسينكلا

 ةديقعلا اوضرفي ملف .. نورق ةينامث اهومكحو « دنهلا نوملسملا حتفو

 هلقعب الام اهيف نأ عم مهدئاقعل مهوكرت لب « دونهلا نيبنثولا ىلع ةيمالسإلا
 نا طقف مهيلع اوضرف امنإو .. اهلوبو اهثورب كربتو « رقبلل ةدابع نم « لقاع

 ةيح ةلمرألا نفد نم اهنوسرامي اوتاك ىتلا ةيشحولا مهتا داع ضعب نع اوفكي

 ةيمدآلا ةجرد ىلإ سانلا ءالؤه عفر لجأ نم .. ةيح اهقرحوأ ١ فوتملا اهجوز عم

 ىلع نيظفاحم سودتهلا لظو . مهدئاقعب ساسملا نود مهتافرصت ضعب ف
 ةدعاسمب دنهلا مكح اوملست ىتح ىمالسالا مكحلا لظ ف مهديلاقتو مهدئاقع
 قيرحتو مهيلع رمتسملا ناودعلاب نيملسملل ليمجلا اودرفءزيلجنإلا نييبيلصلا
 ‹ مهرطاوخل مئادلا جييهتلاو مهل ةمئادلا ةراثالا دمعتو مهارق

 تلا مهرمأ ةعيقرلا ىناعملا هذه لجأ نمو .. ضرألل نيملسملا حتف ناك كلذك

 ضرعب نوادبي امنإ « لاتقلاب نوأ دبيال مهف كلذ عمو .. ةوعدلا رشنل لاتقلاب

 جارخإ لجا نم لاتقلاف لبقت مل نإف « ةيزجلاف مهنم لبقي مل نإف ١ مالسإلا
 ىذلا وحنلا ىلع « هتحامسو مالسإلا لدع ىلإ اهملظو ةيلهاجلا تاملظ نم سانلا
 . خيراتلا مقاو ف رمألا هب مت

 عم ىتح ءىش لك ىف مالسإلا تايقالخا اهنإ لق لب .. ديلاقت كلذ عم برحللو
 . نيدناعملا نيكرشملا

 ىل برحلا تايقالخأا هملعي هشيجل ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر لاق

 اوردغت الو اولغت الف اوزغا للاب رفك نم اولتاقو « تلا مساب اوزغا » مالسإلا
 « ١ ١ ثيدحلا « .. اديلو اولتقت الو اولثمت الو

 اوضقني الو دهعلاب اوفوي نأ مهرمأي تلاف اقثوم وا ادهع ءادعألا اوطعأا نإ مث

 مهنم اوفاخ نإف . فادهألا نم فده ىألو فورظلا نم فرظ ىأ تحت « قاثيملا

 لبق لاتقلاب مهودع اوتجافيالو اوردغيالو ةينالع مهدهع مهيلإ اوذبنيلف ةنايخ
 : دهعلا ءاضقنا

N»ملتسم هاور «  



 متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو متدهاع اذإ هتلا دهعب اوفوأو »

 دعب نم اهلزغ تضقن ىتلاك اونوکتالو . نولعفتام ملعي تلا نإ . اليفك مكيلع هتلا
 امنإ . ةمأ نم ىبرأ ىه ةما نوكت نا ٠ مكنيب الخد مكناميا نوذختت « اثاکنا ةوق

 مكليجل تلا ءاش ولو .نوفلتخت هيف متنكام ةمايقلا موي مكل ننيبيلو هب هلا مكولبي

 . نولمعت متنك امع نلأستلو . ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو ةمأ

 متددص امب ءوسلا اوقوذتو اهتوبث دعب مدق لزتف مكنيب الخد مكناميأ اوذختتالو

 « ١ , « میظع باذع مکلو تلا لیبس نع
 بحيأل هتلا نإ . ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإو »

 « ۲ «« نينئاخلا

 هربخت هنويع هتءاج مث« ددحم دمأ ىلإ مورللأدهع ىطعأ دق ةيواعم ناك دقلو

 نا دارأف ١ نيملسملا ىلع ضاضقنالل دادعتسالل ةندهلا نولغتسي موقلا نا

 مهدهع مهيلإ ذبنت نأ امإ هل اولاقو ‹ هوراشتسم هيلع ىبأف راشتساف . مهتغابي

 ىتح رظتناف . هعاطلاب كرصني هتلاو ٠ دهعلا هياهن ىلإ رظتنت نأ امإو ءاوس ىلع

 . هتلا نذإب رصتناو دهعلا ةياهن

 اوئجافو نيدلا حالص عم مهدهعب نويبيلصلا ردغ فيك خيراتلا ىوريو
 مهيف اولمعاو دجسملا مهيلع اولخدف دجسلملاب اومتحاف ةتغب ىلع نينمآلا نيملسملا
 رصتناو ةرودلا تراد املف .. ءامدلا ىف اهبكر ىلإ ليخلا تصاغ ىتح لتقلا

 دحاو قاثيمب طق ردغي ملو - ةحامس - مهنم مقتني نأ ىبأ نيدلا حالص
 . هايإ مهاطعأ

 . خيراتلا لالخ لثملا برضم برحلاو ملسلا ف مهقيثاومب نيملسملا ءافو لظو
 . لإ الا هلإ ال قالخأب اقلختو ٠ مالسالا ميلاعتل اعابتا
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 زيمتلا ‹ ةيلهاجلا لاوحأ نع زيمتلا ىلإ هعابتأ هيجوت ف حيرص مالسالاو
 لك ىلع ناميالاب ءالعتسالاو  كولسلا ةفاظنو قالخألا ةفاظنو تمسلا ةفاظنب

 ةنقؤم ةميزه مهب تقحلول ىتح  مالسإلا عم ضراعتم وا ايمالسإ سيل ردصم
 : ئراط فعض وا

 < ١ لحنلا ةروس ] ٩۱ - ۹٤ [
 ۲ ٠ لافنالا ةروس ] 5۸ [



 « ٠» ١ نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحتالو اونهتالو »

 نأو « لالضلا ىلع مهريغو ىدهلا ىلع مهنأب ساسحإلا وه زيمتلا ردصمو

 شيعي ىذلاو « ىنابرلا جهنملا هنال ىلعالا جهنملا وه هب نوشيعي ىذلا جهنملا

 ىلع اينبم ازيمت سيل وهف . ىلهاج جهنم هنال ىندألا جهنملا وه مهريغ هيلع

 ةيضراألا ىناعملا نم ىنعم ىا الو ةوقلا الو ىنغلا الو هاجلا الو نوللا الو سنجلا

 ةفرعم نم دمتسملا زيمتلا امتإ . سانلا ىلع اهب ىلعتستو ةيلهاجلا اهب زتعت ىتلا

 .. هعابتاو ىنابرلا جهنملا

 !؟ نيملسملا ريغ عم ىمالسإلا لماعتلا نوكي فيكف هلك كلذ عمو

 نأ مكراند نم مكوجرخي ملو نيدلا ف مكولتاقي مل نيذلا نع هتلا مكاهنيال »

 « ۲ »۰ نيطسقملا بحي هتلا نإ ١ مهيلإ اوطسقتو مهوربت

 نم تانصحملاو ٠ مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوا نيذلا ماعطو »

 نهروجأ نهومتيتا اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانمؤملا

 « ۲ «« نادخا یذختمالو نیحفاسم ريغ نینصحم

 نم ىتأيام لك « ةمصاخم » وه ءالعتسالاو زيمتلا ىضتقم سيل هنأ امك

 عم اضراعتم نكي ملو « هتاذ ف اعفان ائيش ناك نإ « ىمالسإ ريغ ردصم

 ةراضحلاو ةيسرافلا ةراضحلا نم لئاوألا نوملسملا ذخا دقف . مالسإلا

 مهراكفأو مهقالخاو مهتديقع عم ضراعتيالو مهل اعفان هوأر ام ةيطنزيبلا

 ىمالسإ ريغ ردصم نم اوذخأي الا كلذ ىضتقم امنإ . ةيمالسإلا مهتاروصتو

 نأل قالخألاب لصتي وا ةعيرشلاب لصتي وأ ميقلاب لصتي وأ ةديقعلاب لصتي ارما

 لك هيفو مهبسح وهو ‹ هلوسر ةنسو هلا باتك وه هلک كلذ ف مهفهجرم

 « ملعلا » امأو « ةيراضحلا « تاودألا » اما . رومألا هذه ىف هيلإ نوجاتحيام

 الصأ مداصتال تمادام ءادع الو « اهعم ةموصخ الف ةعفانلا « براجتلا » اماو

 . مالسالا لوصأ نم
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 ةيقيقحلا « ةيناسنإلا » نأ هتصالخو .. ىمالسإلا عقاولا وه كلذ

 ! مالسإلا ىه ةيقيقحلا « ةحامسلاو »

 ١ ١ ١ء نارمع لآ ةروس ] ٠۳١ [

 ء ١ ٠ ةنحتمملا ةروس ] ۸ [
 ١ « ةدئاملا ةروس ] ° [
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 درجم مظنلا لك ف حماستلاو ةيملاعلاو ةيناسنالا ىواعد نوكت ثيحف
 ىواعدال « ىقيقح عقاو مالسإلا ف اهنإف « عقاولا نم اهل ديصرال تاراعش

 . ديصر ريغب ةعوفرم تاراعشالو
 . ةوعدلا رشنل داهجلا كلذ ف امب - هيف رمأ لكو ٠ قحلا هتلا نيد مالسإلاو

 - اهيف ةكراشملا مدعو ةيلهاجلا ناردأ لازتعاو ١ ناميإلاب ءالعتسالاو زيمتلاو
 حلاصل هب اوماقالو ‹ مهسفنأ دنع نم نوملسملا هعدتبي مل« ىنابر رمأ وه
 وأ منغلا ضرألا ىف هنم مان ءاوس . هلا رمأل اذيفنت انإ « مهسضنأ
 ‹ هللا ةاضرم ءاغتبا هنوعنصي امنإ - ةدودحملا ةيرشبلا سيياقملاب - مرغلا
 . ةرخآلا ىف ءازجلا ىف اعمطو

 قطنمب مهشقاننالف « لاحلا ةعيبطب كلذب نونمؤيال نيملسملا ريغ نكلو
 واستم قح تاذ مظنلا لك نأ - الدج - ضرتفن لب . مهمزليال ىذلا ناميإلا
 « ةيملع » ةرظن ىخيراتلا مقاولا ف رظننلف .. ضرألا ف راشتنالا فو دوجولا ف

 ف راشتنالا فو دوجولا ف هقح سرام مظنلا ىا . « ةدرجم » « ةيعوضوم د
 نم لاخ كولسب راشتنالاو دوجولا سرام اهيأو ‹ ةيقيقح ةيناسنإ حورب ضرألا
 !؟ ضيضحلا ىلإ طباه ةيناسنإلا ميقلا

 ةيربربلا نم ناولأ نم هيف متيامو رصاعملا عقاولا ىلإ رظنيلف كش ف ناك نمف
 « لابلا ىلع رطختال قيثاوملا ضقن نم ناولاو ء لابلا ىلع رطختال ةيشحولا
 رطختال « ناسنإلا قوقحب » فافختسالاو بوعشلا تاماركب ثبعلا نم ناولاو
 . ! لايلا ىلع

 ريتاسدلا تاجابيد ف ةرطسملا ميقلاو « ةعوفرملا تاراعشلا لك مغر كلذو
 ! قيثاوملاو تادهاعملاو

 امنإ . ديصر الب ةقاربلا تاراعشلا عفريالو « روانيالو رواديالف مالسإلا اما
 حورلا قبطي ىذلا وه « رمأ لك اهب جلاعي ىتلا ةمساحلا ةحارصلا مغر وه
 جهنملا وه امنإف « كلذ ف بجعالو .. ىقيقحلا حماستلاو ةيقيقحلا ةيناسنالا
 ميقتسملا طارصلا وهو « هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هيتأيال قحلا ىنابرلا
 . هيف جوعال ىذلا



 راتحالا

 نأ وأ قلاخالب دجو نوكلا نأب لوقلاو « هلا دوجو راكنإ ىنعمب - داحلإلا

 ف ةديدج ةعدب - تقولا تاذ ف قولخملاو قلاخلا ىهو « ةيدبأ ةيلزا ةداملا
 نمو ؛ ةقباسلا خيراتلا تايلهاج ف لبق نم دجوت مل« بسحا اميف ةلالضلا
 هسرامت ىذلا عاستالا اذهبو ةروصلا هذهب دجوت مل اهنا لاح ىأ ىلع دكؤملا
 . خيراتلا تارتف نم ةقباس ةرتف ىا ف « ةرصاعملا ةيلهاجلا

 تومن ايندلا انتايح الإ ىهام اولاقو :٠ ةميركلا ةيآلا ىلإ ريشي سانلا ضعبو
 ةيلهاجلا ف دجو هنأ ىلع اهنم نولدتسيو « ١ »« رهدلا الإ انكلهيامو ايحنو

 قلطا امك نييرهدلا ءالؤه ناو ء هلا دوجو ركني نم ( اهريغ ىف ىلاتلابو ) ةيبرعلا
 . لا دوجول نيركنملاءةعيبطلاب نيلئاقلا ونص مه مهيلع

 عطقت اهنإف ء ةعطاق ةروصب ةلالدلا هذه ىطعتال - ىرا اميف - ةيآلاو

 دوجو نوركني مهنأب عطقتال اهنكلو ١ ثعبلا نوركني مهيلإ راشملا موقلا نأب طقف
 . تلا

 ممألا نم مهريغ ف وأ برعلا ف دجو هنآ « ۲ » ینیقی ردصم نم تبثی مل امو

 ف مهيلإ راشملا موقلا ءالؤه نأ ىدنع نظلا بلغأف«تا دوجو ركني نم لبق نم

 هتردق نوركني مث ربدملا قلاخلا ىه هنأبو هلا دوجوب نونمؤي نيذلا مه ةيآلا

 مهتلاس نئلو » : اماظعو ابارت !وريصي نا دعب ىتوملا ثعب ىلع یلاعتو هناحبس
 نإ اهيف نمو ضرالا نمل لق » « ٣ »« هل نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم
 برو عبسلا تاومسلا بر نم لق ؟ نوركذت الفأ لق ثل نولوقيس ؟ نوملعت متنك

 وهو ء ىش لك توكلم هديب نم : لق . نوقتت الفا لق هتل نولوقيس ؟ ميظعلا شرعلا

 « ٤ ء٤ نورحست ینأف لق هل نولوقيس ؟ نوملعت متنک نإ هيلع راجي الو ریجی

 نمم نوبجعيو اديدش اراكتإ ثعبلا نوركني اوناك دقف هلك كلذب مهرارقإ عمو

 » ١ ١ء ةيثاجلا ةروس ] ٠٤ [

 . هتحصب عوطقم ثيدح یا« ۲

 [ ٠١ ] نامقل ةروس « ۲

 » ٤ نونمؤملا ةروس« ] ۸٤ - ۸4 [



 قزمم لک متقرم اذإ مكئبنی لجر ىلع مکلدن له اورفک نیذلا لاقو » ۰ هب لوقی
 نونمؤيال نيذلا لب ؟ ةنج هب مآ ابذك هللا ىلع ىرتفا Q ديدج قلخ ىفل مكنإ

 هتردق مهراكنإ نم امنإ هلا دوجول مهراكنإ نم اًئشان نكي مل ثعبلاب مهبيذكتف
 ` ضرألا ف اولضو مهداسجأ تيلب نأ دعب ىتوملا ءايحإ ىلع ىلاعتو هناحبس

 .» Y » ديدج قلخ ىفل انئأ ضرألا ىف انللض اذإأ اولاقو «

 نأ وه دحاو ىنعم لوح هلك رودي عوضوملا اذه ف مهعم لدجلا ناك كلذلو

 : ىرخا ةرم مهئشني نأ ىلع رداق ةرم لوا مدعلا نم قلخلا قلخ ىذلا

 اهييحي لق ؟ ميمر ىهو ماظعلا ىيحي نم لاق هقلخ ىسنو الثم انل برضو »

 رضخألا رجشلا نم مكل لعج ىذلا . ميلع قلخ لكب وهو ةرم لوا اهأشنأ ىذلا
 نا ىلع رداقب ضراألاو تاومسلا قلخ ىذلا سيل وا.نودقوت هنم متنا اذإف اران
 نك هل لوقي نا اًئيش دارا اذإ هرما امنإ . ميلعلا قالخلا وهو ىلب ؟ مهلثم قلخي

 . « ۲ »« نوعجرت هیلإو ءیش لک توکلم هديب یذلا ناحبسف . نوکیف

 بيرال الجا مهل لعجو ؟ مهلثم قلخي نأ ىلع رداق ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا
 « ٤ »« اروفك الإ نوملاظلا ىبأف هيف

 ف ىلعألا لثملا هلو . هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا ادبي ىذلا وهو »

 » © « » ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومسلا

 « اقلطم اراكنإ ثعبلا نوركني موق « نييرهدلا » مسا مهيلع قلطأ نيذلاو

 نم انم تومي . اهدعب ىرخا ةايح دجوتال ىا « ايندلا انتايح الإ یه نإ نولوقیو
 تتام نمزلا رم املكف . نمزلا رورم الإ انكلهيامو « ايحي نم انم ايحيو تومي
 لالدتساف هللا دوجول مهراكنإ اما. ةايحالو كلذ ءارو ثعبال نکلو .. سوفن

 - رهدلا ىلإ اوبسن امنإ موقلاو . ةمزال ةلال دالو ةحيرص ةلالد ةيآلا هيلع لدتال

 وه رهدلا نإ اولوقي مل مهنكلو « مهكلهي ىذلا وه هنا - نمزلا رورم ىلإ ىا
 ! هللا نم الدب اهلإ هوذختي مل مهنآ ىأ . ةايحلا مهحنم ىذلا وه وأ مهقلخ ىذلا

 [۸ - ۷ ] ايس ةروس ء١ +
 [ ١١ ] ةدجسلا ةروس ۲ ٠

 [ ^۳ - ۷۸ ] سی ةروس« ۲
 ٠ ٤ « ءارسإلا ةروس ] ٩۸ - ۹۹ [

 , ٠ . مورلا ةروس ] ٣۷ [



 سيلف « هللا دوجو اوركنأ مهنأ - ىنيقي لیلد يغب - الدج انضرف ول یتحو

 ةروصلا مه اوناك مهنإ الو ١ باسح اهل بسحي ةرثك اوناك مهنإ لوقب نم كانه

 ةيلهاجلا هب حجبتت ىذلا وحنلا ىلع هتلا دوجو راكنإ امأ . ةيلهاجلل ةبلاغلا
 خيرات ف قوبسم ريغ رمأف « عجبتلا كلذ اهب سرامت ىتلا ةعسلابو « ةرصاعملا
 . ةيرشبلا

 ةدابعلاب ايرطف اهاجتا هيلإ هجتتو ١ ثلا دوجو فرعت اهتاذب ةرطفلا نأ كلذ
 ةيرشبلا ىلع بلاغلا لالضلا نكي ملو ! قيرطلا تلض ولو .. ءاحنألا نم وحن ىلع

 روصتو . كرشلا وه بلاغلا لالضلا ناك امنإ « هلا دوجو راكنإ وه اهتايلهاج ف

 وأ مجنلا وهوا رمقلا وهوأ سمشلا وه هنأ نوروصتي دقف . هتقيقح ريغ ىلع هتلا

 . رمقلاو سمشلاو راهتلاو ليللا هتايآ نمو » . تاقولخملا نم كلذ ىلإ ام

 هايإ متنك نإ نهقلخ ىذلا هلل اودجساو رمقلل الو سمشلل اودجستال

 « ۱ »۰ نودبعت
 ‹« ۲ »۰ یرعشلا بر وه هنآو »
 رشلا هلإو ريخلا هلإك ةرطسلاو ةوقلا ف ةلداعتم ةددعتم ةهلآ هنوروصتي وأ

 ناك امك ةلداعتم ريغ وأ « رخآلا امهدجا بلغيالو ادبأ ناعزانتي « سرفلا دنع

 . ىتش ةهلآ هنودو « بابرألا بر وه ريبك هلإ دوجوب نونمؤي قيرغإلاو نامورلا

 قزارلا قلاخلا بابرألا بر وه ثلا ناب نونمؤي مهتيلهاج ف برعلا ناك امكو

 هللا ىلإ مهوبرقيل مهنودبعيف رمألا ضعب ف هنوكراشي ىرخا ةهلآ ةمثو ‹ نميهملا
 : یفلز

 « ۲ » « فلز هللا ىلإ انوبرقیلالإ مهدبعنام ءایلوا هنود نم اوذختا نیذلاو »

 كلذ فرعت ةرطفلافءاهلإ كانه نإ سانلل لوقيل اين الو الوسر هللا ثعبي ملو

 ايئاقلت ةدابعلاب هجتت ةرطفلاف . هودبعاف اهلإ كانه نإ مهل لوقيلالو ! لوسر ريغب

 ةرطفلا ف هلك كلذ هللا عدوأ دقف ! لوسر ريغب هدوجوب دقتعت ىذلا هلإلا ىلإ

 : رذلا ملاع ىف اولازام رشبلاو

 : مهسقتأ ىلع مهدهشأو « مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو »

 !« ٤ ر« اندهش ! ىلب : اولاق !؟ مكبرب تسلا

 ۽ ١ ]نمزلا ةروس « ۲ [ ۴۷ ] تلصم ةروسس ٣ [

 ١ ١ ٠ مجنلا ةروس ] ٤١ [٠ ٠١ ١ فارعألا ةروس ] ٠١١ [
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 : « ديحوتلا » وه اعيمج لسرلا هب لسرأ ىذلا امنإ
 «٠,٠ ١« كلا الإ هلإ ال هنأ ملعاف »
 « ۲ ,هریغ هلإ نم مكلام هتلا اودبعا »
 ال  لالضلا نم هيف عقت امم ةرطفلا ميوقتو ةديقعلا راسم حيحصتل كلذو

 : هتلا دوجو تابثإو ءادتبا ةديقعلا ءاشنإلا

 ميقلا نيدلا كلذ « تلا قلخل ليدبتال  اهيلع سانلا رطف ىتلا تلا ةرطف ١

 « ۲ » « نوملعيال سانلا رثکأ نکلو
 تلا ذخأ نأ ذنم ةدابعلاب هيلإ هجتتو « هتلا دوجو اهتاذب ةرطفلا فرعت .. معن

 .. مهبر هنأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم

 .. كلذ مت فيك نحن ىردنالو
 . ةقيقحلا كلت قادصم ةرطفلا لاوحأ نم ظحلن انكلو
 نم ظقيتستف « ةايحلاو نوكلا نم تاعاقيإ ىقلتت ةرطفلا ف ذفانم كانه

 . ؟ كلذ ءارو نمو ؟ كلذ ءاروام : لعاستت حورتف ؛ ةلفاغ تناك نإ ٠ اهتلفغ

 اربدم اقزار اقلاخ ادمص ادرف « هتقيقح ىلع هروصتت مث هلا دوجو ىلإ ىدتهتف
 ريغ ىلع هروصتتف لضت وا « ةدابعلا هل صلختو ةقحلا ةدابعلا هدبعتف .. انميهم

 هجوتتو ‹ هدوجو فرعت نيلاحلا ف اهنكلو . ىرخا ةهلآ هعم كرشتو « هتقيقح
 . ءاحنالا نم وحن ىلع ةدابعلاب هيلإ

 هتماخضب سحلا عوري ىذلا « لئاهلا نوكلا اذه ءدب ىذ ئداب كانه
 . ةزجعملا

 ىف ذفني هلعجتو « ةدح هرصب ديزتل ناسنإلا اهثدحتسا ىتلا تاودألا ريغبو
 ناسنإلا ناك  ةدرجملا نيعلاب ةرظنلا اهيلإ ذفنتال ىتلا ةلواطتملا نوكلا دامآ
 اهب طيحيال ىتلا ءامسلا ةيؤر نم « ةزجعملا هتعسو نوكلا ةماخضب سحي
 نع زجعي ىتلا موجنلا نم لئاهلا ددعلا ةيؤرو ‹ رمقلاو سمشلا ةيؤرو « هرصب

 « هيف ركفي لظيف ههابتنا ىعرتسيو هلك كلذ هعوري ناكو .. اهئاصحإ
 ىلا ىدتهيف .. كلذ ءارو اذامو ؟ كلذ ءارو نم ٠ هترطف لءعاستتوا .. لءاستيو
 وه مجنلا وأ « هللا وه رمقلا وأ ٠ هتلا ىه سمشلا روصتيف لضي وأ « قحلا هللا

 ١ ١ ٠ دمحم ةروس ] ١١ [

 » ۲ ٠ دوه ةروس ] ١١ [

 « Yoمورلا ةروس ] ۳١ [



 اقلاخ كانه نأ ملعي ةلاح لك ف هنكلو دحاو تقو ف ةهلأ اعيمج اهنأ وأ . ها

 ؛ ةدابعلا نم انول هدبعيو  روصلا نم ةروص ىلع هليختيف  لئاهلا نوكلا اذهل

 . تامازتلاو یرخأ رئاعشو ‹ دوجسو ع وکر ىلع یوتحی

 ذخآي ابجع ىأر رظانملا لالخ نم نوكلا لخاد ىلإ هرصبب ناسنإلا دم نيحو

 ! بابلألاب

 « امجن ء الإ تسيل اهلوح نم ةيسمشلا ةعومجملاو اهلك سمشلا نأ ىأر
 ىتلا ةرجملا نأو « ةرجملاب ١ فرعت ةدحاو ةعومجم لل ىصحتال موجن نم ادحاو

 ! نييالملاب دعت نوكلا ل اهريغ ىرخأ تارجم نم ةدحاو الإ تسيل انسمش اهيف
 ! نييالملاب دعت موجن تاذ اهلك

 فولأ نمالو .. لايمألا نم ال .. فالأ ةدع انع دعبت اموجن كانه نأ ىأرو

 ىتلا ةفاسملا ىأ ' ةيئوضلا نينسلا نم نكلو ( فولألا فولا ىا ) لايمألا

 حطس ىلع رشبلا هب لماعتيال ىكلف مقر ىهو ةلماك ةنس ف ءوضلا اهعطقي
 ّ : ضرألا

 “10 Xx YE x 1 x × NANر .

 `  ۰اییرقت اليم هر ۹ر۷ ر ر .

 ىتلا ١ انسمش مجح فاعضأ غلبت اموجن كانه نأ مجحلا ثيح نم ىأرو

 « ليم نويلم ٩٣ ىلاوح انع دعبت اهنأل ىعيبطلا اهمجح ىف لاحلا ةعيبطب اهارنال

 نأل كلذ لئاهلا اهمجح مغر ءاضفلا ىل طقن درجم انل ودبت موجنلا هذه ناو

 مجن نيب ةفاسملا ناو .. انم انسمش دعب هيلإ ساقيال . لهذم ءىش انم اهتفاسم

 مك ؟ هلك ءاضفلا لاب امف .. لقعلا اهروصتي داكيال ءاضفلا اذه ف مجنو

 ۰ ! ءاهتنا الہ دتمم مآ هتنم وه له ؟ هداعبأام ؟ همجح

 نم ءزج الإ وه نإ هلك ىئرملا نوكلا نأ - ريظانملا قيرط نم - ملعو

 دعب نكمي مل هنأل ؛ هديدحت نكميال رمأ لكلا ىلإ هتبسن نأو « بسحف نوكلا

 نم هلادب .. دعبأا ةلآ ناسنإلا عرتخا املك هنأل .. « لكلا » كلذ رادقم ديدحت

 ! دوجولا ف نئاك هنا بسحي نكي ملو « لبق نم هاري نكي مل ديزم نوكلا
 . كلذك ةزجعم ةقد ىرشبلا سحلا ظحلي ةزجعملا ةماخضلا هذه عمو

 اهب سيقيل ةقدلا ةغلابلا ةقيقدلا ةزهجألا ىلإ ناسنإلا لصوتي نا لبق نمو

 . ههابتنا قرغتسيو هسح عوريام ىري ناك « نوكلا اذه ىف ةقدلا رادقم

 رادم ىلع هطوبضم ديعاومب راهنلاو ليللا عباتت ف ةبيجعلا ةقدلا ىري ناك



 سفن ىلإ دوعي ىتح موي نع اموي هريغتو لظلا راسم ىف ةبيجحلا ةقدلاو « ماعلا
 ةعاسلا ةركف مث ةلوزملا ةركف تتبن انه نمو .. موي لك نم لماك ماع دعب هناكم

 سفن ىلإ دوعي ىتح ةليل دعب ةليل ههجوأ ريغتو رمقلا راسم ىف ةقدلا ىري ناكو

 نم تابنلا ةرود یری ناکو .. هيف دصری موی لک نم لماک رهش دعب هعضو

 ناصغألاو قاسلا ىلإ « اهنم حرخي ىذلا اطشلا ىلإ < ضرألا ىف ةرومغملا ةرذبلا

 ةرهزلا ىري ناكو .. فاطملا ةياهن ىف ةرذبلاو ةرمثلاو ةرهزلا ىلإ « قاروألاو
 نأ رهاملا ماسرلا زجعي نوللا نم ةقيقد تاحاسمو ةقيقد طويخ نم نوكتت ةنولملا

 نع الضف رخآ مسر ف ةروصلا سفنب اهراركت نع زجعيو . ةقدلا هذهب اهمسري

 دهج نود ةرهز لك ىل ةقدلا هذهب ةنولم زربت ةعيبطلا ف اهنكلو ؛ نييالمو فولأ

 طوطخلا نم ىصحيال ددع نم ةنوكم نولملا رئاطلا ةشير ىريو . لوذبم

 ىف هلثم مسري نأ ماسرلا زجعي نوللا نم اقيقد ابيصن لمحي لك « طويخلاو

 رظنلا عوري ىذلا جيهبلا رظنملا كلذ ةشيرلا ف اهعمجت نم ثدحي مث « هتقد

 ةقدو ‹ ءوضلا ىشالتي ىتح راهنلا ىف ليللا لوخد ةقد ىري ناكو . سحلا عوريو

 ظقوت ءايشأو ءايشأ ىري ناكو .. مالظلا ىشالتي ىتح ليللا ف راهنلا لوخد

 ريغب اهلك ةبيجعلا ةقدلا هذه دجوت نأ نكمي له : لعاستيف ةلفاغ تناك نإ هترطف

 راصبألا اهكردتال ةقيقح هنأ ىلإ ىدتهيف ‹ دجوملا ىلا علطتي حوري مث ؟ دجوم

 وأ سمشلا هنآ روصتيف لضي وأ « ةريصب ىلع هدبعيو « ةريصب ىلع هتلاب نمؤيف
 لك ىف هنكلو .. هيديب هتحني ىذلا لاثمتلا ف ةنكاسلا حورلا ىا موجنلا وأ رمقلا
 كلت ف اهظحلي ىتلا ةقدلا كلتب دوجولا اذه قلخ قلاخ نم دبال هنآ ملعي لاح
 . هلوح تانئاكلا

 ىتلا تاودألا قيرط نع زجعملا نوكلا اذه لخاد ىلإ هرصبب ناسنإلا دم مث

 هلك بيجعلا نوكلا اذه یار ! لاب ىلع هل رطخی نکی مل ابچع یآرف اهتدحتسا
 تاودالا اهمسرت امنإ « ةدرجملا نيعلا اهارتال ةقدلا ف ةيهانتم تارذ نم انوكم

 طمنلا تاذ ىلع بكاوك اهلوح رودت سمش ةروص ىف « ناسنإلا اهثدحتسا ىتلا
 فو. سحلا اهكرديال ةيهانتم ةقد ف نكلو ةيسمشلا ةعومجملا هنم نوكتت ىذلا
 عم اهضعب ابكارتم تارذلا هذه نم نييالمو نييالم ةداملا نم ةريغص ةعطق لك

 هضعب هلك نوكلا كسمت ىتلا ةوقلا تاذب ‹ ضعب ىلإ اهضعب ادودشمو ١ ضعب

 قلطأ ىتلاو « رثانتي وأ مدطصي نأ نود ةبئادلا ةكرحلاب هل حمستو « ضعب ىلإ
 « ةيبذاجلا ةوق » مسا اهيلع
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 . « ةقاطلا » اهنم قلطاو ةرذلا تتف نيح كلذ نم بجعأ ىأر لب
 ىه تسيلو « رمألا لوأ ليختي ناك امك هتمصم « ةدام » تسيل ةرذلا نإ

 ‹ ةلداعتمو ةبلاسو ةبجوم ةيبرهك تاميسج اهنكلو « ةداملل » ةيئاهنلا ةروصلا
 . ةدام ىلإ لوحتت نا نكمي ةقاطلاو « ةقاط ىلإ لوحتتف اهكيكفتو اهتيتفت نكمي
 ف نوكلاو .. ةقاطلا نيبو ةداملا نيب هليختي ناك ىذلا زجاحلا كلذ دجويالو
 ةةقلطنم ةروصو « ةداملا ةئيه ف ةلتكتم ةروص . ىتش اروص ذخأت ةقاط ةياهنلا
 وا « ةيسيطانغم ةيبذاج ةئيه ف ةقلطنم ةروصو « ىئوض عاعش ةئيه ف
 ! بابلألا ريحت ةيبرهك ةيسيطانغم

 حبصي ىتح مباتتملا هومنو نينجلا نيوكت ف ابجاع ابجع یأرام نیب نم یارو
 . نيوكتلا مات اقلخ

 ماسقنالا قيرط نع رثاكتت « ةيلخلا ةديحو ةحقلم ةضيوب هلصأ ف وهف

 نوكت نا ىلإو . ةصصختم اهنكلو نيوكتلا ف ةهباشتم ةديدج ايالخ ىلإ رمتسلا
 ردصت « ددحم ردقم نيعم تقو ف نكلو . صصختلا كلذ نيعلل رهظيال ةغضم

 كلتو « فنألا ىه نوكت نأ رمأ اهل ردصي ةيلخلا هذهف . ةيفخ رماوأ ةيلخ لكل
 ىه نوكت نا رمألا اهل ردصي ةثلاثو « نيعلا ىه نوكت نأ رما اهل ردصي ةيلخلا
 نيعو فنا اهرثاكت نم نوكتيف اهل رودقملا وحنلا ىلع اهنم لك رثاكتت مث . بلقلا
 .. ءاضعاألا ةيقبو بلقو

 ةبيجع .. تارذلاك رغصلا ف ةيهانتم « تاثروملا » وأ « تانيجلا » كانه مث

 . هلك اهنأش ف بجعلا لك
 « تاموسوموركلا » نم ددحم ددع هل تانئاكلا سانجا نم سنج لكف

 هل ددحت « هدارفأ نم درف لك ىف اهزواجتبال ةيثئارولا تافصلا تالماح

 نم ددع هل بلكلاسف « لامعاو تاردقو ءاضعأ نم اهلك هصئاصخ

 .. يعم ددع هل درقلاو نيعم ددع هل نأصحلاو « نيعم « تاموسوموركلا »

 ‹ رخآ سنج ىلإ هدودح سنج لک زواجتیالو .. اددع اهرثكأ وه ناسنإلاو

 .. صئاصخلا نم اهلخاد ف هلمحتامو تاموسوموركلا هذه ددعب اموكحم

 ! لايجألا نم ليج ف الو مايألا نم موي ف اناسنإ نوكي نا درقلا عيطتسيالف
 هلك قلخلا ناك نإو  ازاجعإ اهدشاو هلا تاقولخم بجعأ ٠ ناسنإلا اذه مث

 . نوكيف نك ءىشلل لوشي ىذلا قلاخلل ةبسنلاب انيهو  انيلإ ةبسنلاب ازجعم
 ! تاقولخملا بعتت امك هنيوكتو هليكشت ف بعتيالو
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 شكأ ناسنإلا نكلو .. دحاو هلك ناسنإلل ةبسنلاب « تاموسوموركلا » ددع

 ضيبأ اذهو « ليوط اذهو ربصق اذهف . هلاكشأو هروص ىف اددعت قلخلا تانئاك

 .. لماخ اذهو ىرقبع اذهو .. نكاد اذهو نينيعلا قرزأ اذهو « دوسأ اذهو

 اذهو روبص دلج اذهو .. تايضايرلا ف بوهوم اذهو بدالا ف بوهوم اذهو

 نم .. رصانعلا تاذ نم نوكم وهو « هدحو ةبيكرت ناسنإ لك .. رئاح راثتسم
 ىف اهنكلو « ناسنإلا » اهلمحي ىتلا ةيثارولا تافصلا تالمالح نم ددعلا تاذ

 ليجلا ف رشبلا نييالم ف نانثا لئامتي داكيالف ١ رخآلا درفلا ف اهريغ درف لك

 حبصت دح ىلإ عباصألا تامصب ىف ةقدلا لصت لب . لايجألا عيمج ىف الو دحاولا

 ! دارفالا نييالم نيب نم نيذثا نيدرف ف رركتتال اهنأل فرعتلا لئاسو نم هعم
 اهنم بجعلا ىضقنيال ىتلا بئاجعلا هذه ثدحت فيك ؟ هلك كلذ ثدحي فيك

 نئاكلا لوأ نم ةيحلا ةداملا ف وأ « هلك نوكلا نيوكت ف وأ ة داملا نيوكت ف ءاوس

 ةصاخو . نوكلا ةيذب ف « نزاوتلا » و قسانتلا وأ ‹ ناسنإلا ىلإ ةيلخلا ديحولا
 ىدبتي ىتلاو ٠ انضرا اهنم ىتلا ةيسمشلا ةعومجملا كلت ف نئاكلا نزاوتلا كلذ

 ىلع ةايحلا تنكمأ ام اهنم دحاو رصنع لتخا ول ثيحب اهيف قيقدلا قيسنتلا

 سمشلا نم ضرألا تبرتقا ول .. ةايحلا رارمتسا نكمأ الو ةيلاحلا اهتروص
 برتقا ول .. ميقصلا نم كلهت رثكا تدعتبا ولو ةيحلا تانئاكلا قرتحت رثكا

 نيجسكألا داز ولو .. ضرألا لك قرغي ىتح دملا عفترال رثكأ ضرألا نم رمقلا

 . ةايحلل اهتيافك دجت مل لق ولو تانئاكلا تلعتشال
 ؟ میکح ربدم قلاخ ربغ نم ؟ هلک كلذ ثدحب فيك
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 ..زاجعإ اهتاذ ةايحلا . هلوح نم ةايحلا نم تاعاقيإ ىرشبلا سحلا ىقلتيو

 ؟ تاوملا نم ةرم لوأ ةايحلا تنوكت فيك

 ف مث ؟ ناسنإو ناويحو تابن نم « هارن ىذلا وحنلا اذه ىلع تددعت فيك مث

 ؟ ةفلتخملا ناسنإلا لاكشاو ةفلتخملا ناويحلا عاونأو ةفلتخملا تابنلا ع اونا
 ؟ اهبهي فيكو ؟ اهبهاو نم ؟ اهرسامو ؟ ةايحلا ام

 ؟.. روط ىلإ روط نم هلاوحا ريغتتو ىحلا نئاكلا « ومني » فيك
 ومنلا تايلمع متت فيك .. هتاليصفت لك ف زجعملا .. تاذلاب ىرشبلا نئاكلاو

 ؟ مالكلا ملعتي فيك .. هيف ةفلتخملا

 اوقطني نأ رشبلل مت فيك ! ىرشبلا لقعلا اهب طيحيال ةزجعم هتاذ مالكلا نإ
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 اظافلأ نوكت نأ ةمهبملا تاوصألل ىتأت فيك ؟ بيكارتو زومر تاذ ةغلب
 ىتلا تاغللا تددعت فيكو .. ىناعملا نع ربعت نأ ظافلأال مت فيكو ؛ ةددحم

 « دحأو « عون » مهلكو ٠ بعشو رشبلا نم بعش نيبام ىناعملا تاذ نع ربعت

 !؟ ضرألا هذه ىف ةايحلا ةبرجت ىه ةدحاو ةبرجت ىناعي
 ؟ تمت فيك .. ةدرجملا راكفألا هذه .. ىناعملا هذهو
 ؟ كلتو هذه متت فيك .. ركذتلا ةيلمعو .. اهتاذ ريكفتلا ةيلمعو

 ‹ مالكلا ىلع هتردق ومنت فيك .. لفطلا ومن عم هلك اذه « ومني » فيكو

 ؟ ركذتلاو ريكفتلا ىلع هتردقو
 - هنم ىندألا تانئاكلا نم تامدقم نود ~- « ناسنإلا » صتخا فيكو

 تاوصألا تاذ تاملكلاب راكفألل زنمرلا ةيصاخو ٠ درجملا ريكفتلا ةيصاخب

 ةراضح هل تراصف « ىونعملاو ىداملا عادبإلا ةيصاخو « مطاقملاو فورحلاو
 !؟ خیرات هل راصو

 « توملا » ىمسي ىذلا « ةايحلا » نم رخآلا بناجلا كلذ .. مث
 ؟ هكلمی یذلا نم ؟ ثدحی فیک ؟ هرسام
 ليختيو .. هلم « ابح » هلك دوجولا ليختي ~- هتيربح طرفل - لفطلا نإ

 « اهب بعلي ىتلا ةبعللا عم لماعتيف .. ءايشألا لكل ىعيبطلا رمألا ىه ةايحلا نأ
 هذع مهفت ١ ةيح تانئاك اهنأ ىلع اصعلاو ىسركلاو ةذفانلاو بابلا عم لماعتي امك

 ! فرحب قطنت مل نإو هعم بواجتتو « دعب رولبتت مل ىتلا هتغل

 ءايشأو « نييقيقح ءايحأ كانه نأ لاحلا ةعيبطب فرعيو هكاردإ ومني مث

 ملعي مويلاو « قباسلا هروط ف اهيلع ةايحلا علخي وه ناك « اهيف ةايبہال ىرخا

 لاوحأ ريغتت امك اهلاح ريغتت الو برشتالو لكأتالو اهسفن تاذ نم كرحتتال اهنا

 ريغ اهنأب ملاع وهو ةايحلا اهيلع علخي لازيال هتيويح طرف نم هنكلو « ءايحألا

 ‹ اهيلع تبري وأ اهبرضيو ٠ هيلع درت اهنأ ليختيو اهملكيو « اهتقيقح ف ةيح

 ملكي وهو دعب اميف رعاشلا ليختب امك « حرفتو رست وأ ىكبتو ملأتت اهنا ليختيو

 ! هيلع درت اهتآ ليختيو « ةعيبطلا » ىجانيو اهيحوتسيو لالطالا
 اقراف كانه نأ هيف سبلال اكاردإ كردي ىتح مايألا نم موي ف جضني مث

 ةايحلا نأ ضرتفي دعب هنكلو  تانئاكلا نم ءايحألا ريغو ءايحألا نيب امساح
 . ءابشألا نم دماوجلا ىف مئاد دومجلا نأ امك ءايحألا ىف ةمئاد

 ناك امك ةمئاد تسيل « ةاأيحلا » نأبو « توملا ةقيقحب جافي موي تاذ هنكلو
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 وهلي ناك ىتلا ةطقلا ناك ءاوس « هفرعب ىح نئاک هماما تومي نیح كلذ . نظب

 قلعتيو هبحي ناك هل ابيرق وأ ‹ ناصغألا قوف زفقي هاري ىذلا روفصعلا وا اهب
 ىل ىسألا ريثتو هقامعأ نم هزهتف ١ هسفن ىف اهلعف ةأجافملا لعفت ذئدنعو .. هب

 ذخأي یتح .. هیعاود نم عاد هل دج املک هېحاصی توملاب رثأتلا لظیو .. هبلق
 .. ةايحلا نع لحارلا بكرلا ف هرود

 هناثعبتو « هنايك نازهت « ةايحلا ةرهاظو توملا ةرهاظ ٠ اعم ناترهاظلا لظتو

 توملا ءارو نمو « اهرهاظم لكب اهقلخي ةايحلا ءارو نم ؟ كلذ ءارو نم : لءاستي

 ىلع هلا فرعيف ىدتهيو !؟ نايرسلا نع اهتعفد فقيو ةايحلا ىهني ىذلا

 ىلإ توملاو ردصم ىلإ ةايحلا بسنيف لضي وأ ٠ تيمملا ىيحملا وه هنأو ‹ هتقيقح

 ريغ ىرخا ةهلآ ىلإ اعم امهبسني وأ ٠ « نويرهدلا » لعفي ناك امك رخآ ردصم
 هدبعتيف قلخلا قلاخ وه ةايحلا بهاو نإ - لقألا ىلع - ملعي هنكلو . هلا

 . هاضرتيو
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 ” هلوح نم ثادحألا نايرج نم كلذك تاعاقيإ ىرشبلا سحلا ىقلتيو
 . هتالاح نم ةلاح ىا ف انكاس سيل هلوح دوجولا اذهف

 ةملظلا ىلإ رونلا نم اهلك ءايشألا لقنت ةبئاد ةيموي ةكرح راهنلاو ليللا كانهف
 اهلك ءايشالا لقنت ةمئاد ةيونس ةكرح كلفلا ةرود كانهو ٠ رونلا ىلإ ةملظلا نمو

 نمو ءاتشلا ىلإ فيرخلا نمو فيرخلا ىلإ فيصلا نمو. فيصلا ىلإ عيبرلا نم
 ةدوربلاو ةرارحلا ف رمتسم فالتخا نم كلذ بحصيام عم « عيبرلا ىلإ ءاتشلا

 هجضنو هرامثإو هعانيإو هفافجو عرزلا رارضخاو ةبوطرلاو فافجلاو
 هلاوحاو وجلا بساني امب هلاوحاو ناسنإلا طاشن ف رمتسم فالتخاو ‹ هطوقسو
 . هلاوحاو لمعلاو

 اهفصوب نكلو « ةرهاظ » اهفصوبال ءايحألا ل توملاو ةايحلا ةكرح كانهو
 ‹ ومنيف اريغص نوكي اذهو « تومي اذهو دلوي اذه . ثادحا اهنع جتنت ةكرح

 لودتو . ىنغيف ريقف وأ رقتفيف ىنمغ اذهو . حصيف اضيرم وأ ضرميف احيحصو

 سانلا ةناكم ف عفرو « رصنو ةميزهو ٠ ملسو بورح ثدحتو ٠ ىرخأ دلوتو لود

 .. لذو زعو ‹ رخأتو مدقتو ١ ضفخو
 كانه له : نولءاستي نوحوريف ٠ مهزهتو سانلا هابتنا ثادحألا دشتو

 لهو ؟ قفتا امفيك ثدحت اهنإ مأ ؟ « ماظن » كانه لهو ؟ ثادحألا نيب « طبار »
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 ؟ كانه ناك نإ ةياغلاامو ؟ ةياغالو فدهالب هلك دوجولا ريسي ما ةياغ اهءار.
 . ةقيقحلا ىلإ ناسنإلا ىدتهيو ؟ ثادحألا ربدي نمو ؟ ةياغلا بحاص نم,
 هتئيشمب ثادحألا ىرجي هنأو ٠ نوكلا قلاخ وه ثادحألا ربدم نأ ملعي

 وا .. انايحا اهنولهجيو انايحأ رشبلا اهملعي كلذ ءارو نم ةمكح هل ناو  هردق
 .. ءاوشع طبخ ىرجت رومألا بسحيو ةمكحلا فرعيالو ةياغلا فرعيالف لضخ
 تسيل اهتاو « ثادحألا اهاضتقمب ىرجت ةئيشم كانه نأ ملعي ةلاح لك ف هنكل
 رعشي دقو ةبهرلاب هوحن رعشيف ؛ رشبلا نم ىلعا نئاك ةئيشم امنإ رشبلا ةئيش
 .. لالجإلاب هوح
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 .. زجعلاب مئادلا هروعش نم ةمئاد « ةيتاذ » تاعاقيإ ناسنإلا سح ىقلتيو
 هنوطيحي نيذلا ةياعر الولو .. ءىش ىلع ردقيال زجعلا مامت ازجاع لفطلا دلو
 ادیور ادیورو . شیعی نا عاطتساام هتاجاح هل مهؤاضقو ءاذغلاب هل مهدادمإ.
 . هتياعرب نيفلكملا وأ هيدلاو نضح ىل لومحم وهو ةكرحلا نم ءىش ىلع ردق
 ةظحللا فو . ءىشلا ضعب القتسم سلجي نأ تاقوألا نم تقو ف عيطتسي ىتح

 ىتح دهاجيو ! ىشملا نع « زجعلاب » سحي سولجلا ىلع اهيف « ردقي » ىتل
 . ضرألا ىلع وبحلا نم اريخا نكمت

 نع زجعلاو فوقولا ف ةبغرلاب سحي وبحلا ىلع اهيف ردقي ىتلا ةظحللا فو

 عقيف ىئملا ىواحي هنكلو فوقولا نم نكمتي ةيلات ةلحرم ىو ! ةبغرلا كلت قيقح
 ىشميف نونسلاو مايالا ىضمتو .. ديريام قيقحت نع زجعلاب سحيو ضرألا ىلب

 مل ةريثك ءايشأ ىلع « ةردقلاب « سحيو ملعلا ملعتيو قيرطلا ىلإ جرخيو ىرجي
 .. لبق نم اهيلع ردقي نک

 ؟ زجعلاب روعشلا نع فكي لهو ؟ هتابغر ىضقنت لهف

 ملو ‹ ادیدج قاتشی حار املاح ققح املک .. هتعیبط ف بکر اذکه هنإ ! الک
 رمقلا ىلإ لصوو خوراصلا بكر نيح ىتح ١ لعفلاب هقيقحت ىلإ لصو امب عنق

 اهمظنو هلوح نم ةئيبلا نوئش نم ريثک ىلع رطیس نیح یتح .. هحطس ىلع لزن

 ةيناثلا نم ءزج ف ققحي راصام تالآلا نم عرتخا نيح ىتح .. ديري امبسن
 نيح ىتح .. هذيفنت مكحيالو روهشلاو مايالاو تاعاسلا هنم قرغستي ناكا

 بغرا امف الماک یدوجو تققح دقل: لاقو . هسفن تیضر لهف هلک كلذ ىلإ لص

 !؟ دیزل
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 مئادلا « زجعلاب » سحيو « هيلع ردقيال ائيش رمألا ةقيقح ىف ديري هنإ ! الك
 ! نوكيف نک ءیشلل لوقي نأ دیری . نوکلا ىلع رطیسی نآ دیری « هقیقحت نع

 نم ىتوأ امهم هنأو . كلذ قيقحت نع زجاع هنأ هسفن ةليخد ف ناسنإلا ملعيو

 ةيقيقحلا ةرطيسلا نيبو هنيب نإف « دوجولا بناوج ضعب ىلع ةرطيسلاو ةردقلا
 هرمع یدمو ؛ دودحب دودحم هتردق یدم نأل « هغولب نکمیال ادمأ اهب ملحی یتلا

 طاشنلاو ةوقلاو ةحصلاب - دودحملا هرمع ف - هعتمت ىدمو « دودحب دودحم

 !' دودحب دودحم ةردقلاو

 روعشلا طق هل وفصي الو ! ةردقلاب رعش املك زجعلاب ناسنإلا رعشي اذكهو
 ىتلازجعلا عاونأ نع الضف « هرمع لحارم لك ىف اهب ملحي ىتلا ةلماكلا ةردقلاب

 ! دولخلا نع هزجعي ىذلا توملا اهنيب نمو « ةلاحم ال هيلع ةضورفم اهنأ ملعي

 هتايح نم ةظحل رخآأ ىتح هقحالي ىذلا مئادلا زجعلاب ناسنإلا روعش نمو
 ىف الو تاوامسلا ىف ءىش هزجعيال ىذلا نئاكلا ىلإ ىرشبلا سحلا تفتلب

 ! ضرألا
 یس ی ل د یه مع ءىس ! ءىش هزجعی ال ذلا نئاكلا كلذ هيلع ردقي هنع زجعب ءش لک

 ريخستلاو ‹ ءىش لك ىلع ةقلطملا ةرطيسلاو « ءدب ىذ ئداب مدعلا نم قلخلا

 ىتلا ةئيشملاو « ءىش لك رهقت ىهو ءىش اهرهقيال ىتلا ةوقلاو ءىش لكل قلطملا

 .. نوكيف نك ءىشلل لوقت اهنال رمصبلا حمل ف ءىش لک ققحت
 لكو .. ءىش هزجعيال ىذلا نئاكلا كلذ اهب درفتي ةفص ىدبألا ىلزألا دولخلاو

 .. لوزیو ینفی هادعام

 فرعيو ٠ ىدتهيف .. دحتال هتردق ىذلا نئاكلا كلذ ىلإ سحلا لوحتي ذئدنع

 وأ سمشلا وه نئاكلا كلذ نظيف لضي وأ ؛ هتدابع قح هدبعيو هتقيقح ىلع هللا

 لك ىف ملعي هنكلو .. هيديب هتحني ىذلا نثولا ف نطاقلا حورلا وأ مجنلا وا رمقلا
 ؛ رئاعشلاب هيلإ مدقتيف ‹ دوبعم هناو « هلإ هناو « دوجوم هنا . كانه هنا ةلاح

 . كولسلا نم نيعم نولب هوحن مزتليو
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 ةرطيسلا ةبغر نع هسفن ىف اقمع لقتال ناسنإلا تابغر نم ىرخا ةبغر

 ىه كلت « دودح هدحتال ىذلا قلطملا زجعلاب ناسنإلا اهيف سحب ‹ دولخلا ةبغرو
 ! بيغلا هانكتسا ف هتبغر

 هبحاصت لظتسو .. ضرألا ىلع ناسنإلا مدق ةميدق بيغلا ةفرعم ىف ةبغرلا
 ! ضرألا ف نوشيعب رشب كانه ناك املاط
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 . هتايح ىلع « نئمطي » نآ ناسنالا ديري

 ؟ شیعیس مک
 ؟ ثادحألا نم ملسي له

 ؟ رمعلا نم هل ردق امبف ةيويحلاو طاشنلاو ةحصلاو ةوقلاب عتمتسب له

 نركي وأ .. هاجلاو ةورثلا ىلع لصحيو دعسيو جوزتي ؟ همالحأ ققحي له
 .. وا .. ادئاق اميعز نوکی وأ .. ادهاجم الطب

 ؟ ادغ بسکی اذام

 ؟ تومي ضرأ یہ

 ..« نئمطيل » اهفرعب نأ ديرب .. تائمو تالؤاستلا نم تارشع

 .. ردقي الف بيغلا هنكتسي حوريو
 ةليلقلا تاعاسلا بيغ لب .. مايألا الو روهشلا الو ةمداقلا تاونسلا بيغال

 لازامو بابلا نم اهلوأ لخد ىتلا ٠ هيلع ةمدقملا ةظحللا بيغ لب .. ةمداقلا

 ! باجحب ابوجحم اهرخآ
 !؟ راتسألا ءارو بيغلاو ٌرِدَقَي فيك

 !؟ راتسألا حازنت له

 رمأ همهلتسي « فارعلاو نهاكلا وحن - هتيلهاج ف - ناسنإلا ىضمي
 .. ىقيقحلا بيغلا رارسأ اهنأك هيتفش نم حرخت ةملك لكب قلعتيو ١ بيغلا

 ؟« نئمطي » له ؟ نقیتسي یله .. نکلو

 نيطايشلاو لمرلا براضو مجنملاو فارعلاو نهاكلا نأ فرعي ىدتهي نيحو

 له نكلو « مهنم بيغلا بلط نع فكيف ‹ بيغلا نع هلثم نوبوجحم مهلك نجلاو

 هلوح نم مهبحي نمو هسفن ىلع نئمطيوء بيغلا رس ملعي نأ ف ةبغرلا هرداغت

 ؟ مهيلع فاخيو

 ةيفخلا ةوقلا كلت مهلتسيو .. ىؤرلا مهلتسيو .. نطابلا هسح مهلتسي حوري

 ؟« نئمطي » له ؟ نقيتسي له نكلو .. فافشتسالا ىلع ردقت ىتلا هسفن ف

 بيغلا لظيو « راتسألا ءارو نافنلا نع لماكلا زجعلاب رعشي هنإ ! الك

 . باجحلاب اعفلم بوجحملا
 تاوامسلا ف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ىذلا نئاكلا ىلإ سحلا لوحتي ذئدنع

 ءىش لكو ءايشألاو ثادحألا قلاخ وهو ٠ ءىش لكب ميلعلاوه هنأل . ضرألا ف الو
e چ 

 . هاوس دحأ هئيشمبال هدحو هتئيشمب رئاس
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 .. رخآ انئاك هنظيف لضي وأ « مويغلا مالع قحلا هللا نا فرعيف ىدتهيو

 عدبيو قلخي ىذلا ىولعلا نئاكلل ةفوشكم بيغلا رارسأ نأ امئاد ملعي هنكلو

 نم نولب هوحن مزتليو « ةدابعلا نم انول هدبعيف « ءىش لك ريصم هيلإ ىهتنيو
 . كولسلا
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 نم ظقيتستف ٠ ةايحلاو نوكلا تاعاقيإ ىقلتت ىتلا ةرطفلا ذفانم ضعب كلت

 مأ قحلا هللا ىلإ تدتها ءاوس هللا نع ثحبت حورتف « ةلفاغ تناك نإ اهتلفغ
 .. قيرطلا ف تلض

 نإو  اهقامعا لخاد ىف هب نمؤتو ٠ هللا دوجو فرعت امئاد ةرطفلا ناف كلذل

 سيل ةموعزم ةهلآ هب تكرشأ وأ هتقيقح ريغ ىلع هللا تروصتف ىدهلا نع تلض

 . دوجو اهل
 .. قلاخ الب دجو دق قلخلا نإ لوقتو ٠ الصا هللا دوجو ةرطفلا ركنت نأ اما

 . خيراتلا ف ةقوبسم ريغ لالضلا ف ةعدبف
 . دلبتي ةداعلا وا فلإلا مكحب ىرشبلا سحلا نأ حيحص

 ىنعملا ىلع دلبتيو . ةرم لوأ هزه امك هزهي دوعي الف روركملا رظنملا ىلع دلبتي

 لوأ اهشاجتسا امك هرعاشم شيجتسي دوعي الف روركملا ثدحلا وأ روركملا
 ىثعمل كرحتي الف هبلق توميو « اهتلالد نع الفاغ تايآلا طسو ف شيعيف . ةرم

 : ةمئاسلا شيعت امك شيعيف .. كرحتي نأ هل ىغبني امك ةيهولألا
 « ١ »« نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ »

 الامب ناميالا نم « بعتت » دمألا اهيلع لوطي نيح ةيرشبلا نأ حيحصو

 نود نم اهدبعت ةسوسحم ةهلآ . ىشنتف « سوسحملا ىلإ هجتتو ١ ساوحلا هكردت
 ىف وأ « رشب ةروص ىف وأ « مانصأو ناثوأ ةروص ىف هللا عم اهدبعت وأ هللا
 نوكي نأ مزلتسي ساوحلا هكردتال امب ناميإلا نأل كلذو .. كالفا ةروص

 هتزهجأ لك لمعت « هللا هقلخ امك - ىرطفلا وا - ىعيبطلا هعضو ف ناسنإلا

 ناميإلا ةزهجأ عم بنج ىلإ ابنج ىسحلا كاردإلا ةزهجأ لمعتف ١ دحاو تقو ف

 هنع جتن اقسانتم ايعيبط ايرطف المع « ساوحلا هكردتال امب ناميالا وأ ىونعملا

 نع ارشابم اناميإ هب ناميإلاو ‹ نوكلا ف هتايآ ةيؤر قيرط نع هللاب ناميإلا

 ١ ١ ١» فارعإلا ةروس ] ۱۷۹ [



 . نيقيلا ةجرد ىلإ لصيف رخآلا امهنم لك قمعيف « حورلا قيرط

 لطعي « ناسنإلا نايك ف « طوبه » ثدحي دمألا ةيرشبلا ىلع لاط اذإف
 ىسحلا كاردإلا ةزهجا ىقبتو « الماك وأ ايئزج اليطعت ىونعملا كاردإلا ةزهجا
 هبحاص لظيف .. هتجردو كرشلا عون نوكي طوبهلا ردق ىلعو ٠ لمعت ىتلا ىه
 نم اهدحو ةسوسحملا ةهلآلاب نمؤي وأ ١ ةسوسحم ةهلآ هب كرشيو هللاب انمؤم
 . هللا نود

 اهدشتف ضرألا ةلقث ىلإ حنجت اهطوبه ةلاح ف ةيرشبلا نأ حيحصو
 ديق » نم تلفتت . هتامازتلاو نيدلا فبلاكت نم تلفتتف « لفسأ ىلإ تاوهشلا

 ىتلا « ناويحلا ةيرح » ىلإ حنجتو« ناسنإلا ةيرح » هبحاصت ىذلا « ناسنالا
 نأ بحت - لقألا ىلع اهرمأ ادبم ف - اهنكلو« ١ , ناويحلا دويق اهبحاصت

 ! ىعرش رمأب تلفتلا اذه دنست

 « ۲ ر «! اهب انرمأ هللاو انءابأ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو »

 وأ رشلا نم  تلفتلا كلذ اهيلإ دنست ةهلآ عارتخا ىلإ جاتحت اديور اديورو
 : هللا نود نم وأ هللا عم ابابرا ذختت « رشبلا ريغ

 امو ‹ ميرم نبا حيسملاو ‹ هللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا »
 « ٣ , « نوكرشي امع هناحبس وه الإ هلإ ال ادحاو اهلإ اودبعيل الإ اورما

 اديبع مهلعجي ىذلا ىنابرلا ديقلاب نوقيضي ضرألا لف ةاغطلا نأ حيحصو

 مهل نوكي نأ نوديريو « هتعيرشل نيذفنم هرمأل نيعضاخ « ديبعلا لكك هل

 نوقيضيف . هلل ال مهل ءالولا نوكي نأ نوديريو ؛ ضرألا ف ىغاطلا ناطلسلا

 ةوقلاب مهسفنا نوضرقيف  هدحو هلل ةدابعلا صالخإبو « ديحوتلا ةنايدب امئا.

 مهو « نوعرشي نيذلا مه « هللا عم وأ هللا نود نم ابابرأ باهرإلابو ةمشاغلا

 كلذ ىلع اوجرخ اذإ « مهديبع » نوبقاعي نيذلا مهو ‹ عيرشتلا نوضرفي نيذل
 . عيرشتل

 تلض املك ةيرشبلا هيلإ عنجت ىذلا كرشلا عقي اهلك تالاحلا هذه فو

 . هللا دوجو ركنت نكت مل ةقباسلا اهتالاح لك ف اهنكلو . قيرطل

 .« ٤ ,« نيملاعلا بر امو » مالسلا هيلع ىسومل لاق نيح نوعرق ىتحو

 مداقلا لصفلا رطنا ١ ٠
 [ ۲۸ ] فارعالا ةروس ۲ ٠

 ٣ « ةبوتلا ةروس ] ۳١ [
 ٤ ٠ ءارعشلا ةروس ] ٣۲ [
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 بابسألا غلبأ ىلعل احرص ىل نبا ناماهاي»: ناماهل لاق نيحو بابسا,

 . « ٠» ١ ابذاك هنظأل ىنإو ١ ىسوم هلإ ىلإ ملطاف تاوامسلا
 ‹« ۲ »« یریغ هلإ نم مکل تملعام » : هموقل لاق نحو

 « ۲ ر« یلعألا مكبر انا » : مهل لاق نیحو
 هلالا وه هنا دصقب نكي ملو ٠ نوكلا اذهل قلاخ هلإ دوجو ركني نكي مل

 : هل هموق نمالملا لوق كلذ ىلع ليلدلاو . قلاخلا

 « ۲ »« كتهلآ و كرذيو ضرألا ف اودسفيل هموقو ىسوم رذتأ »

 ضرألاو تاوامسلا قلاخ هنأب نمؤي ىذلا وه  هدبعي هلإ وه هل ناک دقف

 راثآلا تلجسامك - هنا نم مغرلا ىلعو . « ٤ ءهلك نوكلا قلاخو

 نم دبعتلا رئاغش هل مدقت تناكو « هلإلا نبا هلإلا » ىعدي ناك - ةينوعرفلا

 هلإلل هتونبو هتیهولا نآ الإ ۰ یرسکو رصیقل مدقت تناک امک دوجسو ع وکر
 ال ةيزاجم ةيهولا هموق نم « ريهامجلا » سح ف ىه امك هسح ف تناك ربكألا

 رمألا. دحاو نآ ف نيرمأ هموقلو ناماهو ىسول هلاوقأ نم دصقي ناكو . ةيقيقح

 ىطعيو « هدنع نم لسرم هنإ لوقيو ١ ىسوم هنع ثدحتب ىذلا هلإلا نأ لوألا

 حارس قلطی نأ هنم بلطیو « هاهنیو نوعرف هب رمی اناطلس كلذ ىلع ءانب هسفن

 ‹ هدوجوب هاوعد ل بذاک یسومو « هل دوجو ال هلإلا اذه . لیئارسإ ینہ

 ؛ هموقو وه هدبعي ىذلا هلإلا وه ةقيقح دوجوملا هلإلا امنإ ٠ هدنع نم هلاسرإيو

 هدبعت ىذلا سوسحملا هلإلا « موسرلا هل نومسريو ليثامتلا هل نوتحنيو

 وهو - ىناثلا رمألاو ؛ ساوحلا هكردتال امب ناميإلا نع اهنم اطوبه ةيلهاجلا

 عاطتفرمأت ةطلس نم مكل تملعام : ةصاخ هموقل لوقي هنا - لوألا نم قتشم

 هنا معزي ىذلا « ىناطلس ىلع. جراخلا كلذ اوعيطت الو ىنوعيطأف « ىتطلس الإ
 ! عاطت نأ ىغبني ىتلا ةملكلا بحاص

 ناطلس اذ اكلم هسفن ىري هنأل هبر ف ميهاربإ حاح نيح دورمنلا ىتحو

 الو ناطلسلا بحاص شقاني نا هل قحيال ١ بعشلا » دارفأ نم درف ميهاربإو

 ربك نع ردصي ناك امنإ « قلاخلا هلإلا وه هنأ دقتعي نكي مل .. هاهني الو هرمأي

 [ ٣٣ - ۲۵ ] رفاع ةروس
 [ ١ ] تاعزابلا ةروس +

 ٠ فارعألا ةروس ] ٠۲۷ [

 »چ س و 4 م ٠ هلالا وه ٠ سمشلا صرقب هل نوزمري یذلا ۰ ںوما .
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 ىذلا نوعرف ةقامح نم دشأ ةقامح ىف نكلو  مالسلا هيلع ميهاربإ ءازإب فوجا

 رابكتسالا هرج دقف دورمنلا اما .. هموقو وه هدبعي اهلإ هل نا الملا ىلع نلعي ناك

 - هنأو ء هللا ناطلس هبشي ضرألا ف اناطلس هل نأب ءاعدالا ىلإ ميهاربإ ىلع

 : هسرخأف مالسلا هيلع ميهاربإ هجاح ىتح ! تيميو ىيحب - هللا لثم

 ىبر ميهاربا لاق ذإ ء كلملا هللا هاتآ نأ هبر ف ميهاربإ جاح ىذلا ىلإ رت ملا »

 سمشلاب ىتأي هللا نإف ميهاربإ لاق! تيماو ىحأ انا : لاق« تيميو ییحب یذلا

 « ١ د«! رفك ىذلا تهبف برغملا نم اهب تأف قرشملا نم

¥ # 

 ةرقفلا ىف اهانركذ ىتلا بابسألا لثم نع مجني ىذلا - كرشلا اذهو

 ىنابرلا ىحولا عقويو ١ هحيحصتو هميوقتل لسرلا ثعبي ىذلا وه - ةقباسلا

 نوكلا تاعاقيإل زتهت اهلعجو ؛ ةرطفلا ف هللا اهقلخ ىتلا راتوألا تاذ ىلع

 هدبعتل هللا نع ثحبت حورتوءةلفاغ تناک نإ اهتلفغ نم ظقيتستف ةابحلاو

 . هاشختو

 ةزجحعم ةهكرح نم هيف فدحي امو ةزجعملا هنقدو ةزجعملا هتماخضب نوكلا نعف

 : ىنابرلا ىحولا لوقي
 ىرجت ىتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاوامسلا قلخ ف نإ »

 دعب ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنا امو« سانلا مفني امب رحبلا ف

 ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتو « ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم

 » »« نولقعي موقل تايآل ضرألاو

 شرعلا ىلع ىوتسا مث مايا ةتس ف ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا مكبر نإ »

 هلال. هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو اثيثح هبلطي راهنلا ليللا ىشغي

 « ۲ »« نيم اعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا

 مكب دمت نأ یساور ضرألا ف ىقلأو « اهنورت دمع راغب تاوامسلا قلخ »

 جوز لك نم اهيف انتبنأف ءام ءامسلا نم انلزناو ةباد لك نم اهيخ ثبو

 «١» ٤“ جيهب

 سسس

 ١ ١» ةرقبلا ةروس ] °۸" [
 ٢ « ةرقبلا ةروس ] ٠٤ [

 ٣ » فارعألا ةروس ] ٤° [
 ٤ . نامقل ةروس ] °]



 هيلع سمشلا انلعج مث انكاس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ »

 « ٠» ١ اريسي اضبق انيلإ هانضبق مث . اليلد
 : كلذك قئالخلا ميونت ف لب« بسحف قلخلا ىف ال هلا ةردق نعو

 هنم,انجرخأف ءىش لك تابن هب اتجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وهو »

 نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو ٠ ابكارتم ابح هنم جرخن ارضخ
 رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا . هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو بانعأ

 « ۲ »۰ نونمؤي موقل تايآل مكلذ ف نإ . هعنيو

 ريغو ناونص ليخنو عرزو بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق ضرألا فو »

 تايآل كلذ ف نإ ٠ لكألا ف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب ىقسي ناونص

 « ۲ »« نولقعی موقل
 نمو اهناولا افلتخم تارمث هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ هلا نأ رت ملأ »

 باودلاو سانلا نمو . دوس بيبارغو « اهناولأ فلتخم رمحو ضيب ددج لابجلا
 زيزع هلا نإ . ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ . كلذك هناولا فلتخم ماعنالاو
 « ٤ء« روف

 : نينجلا راوطأ قو

 مت . نيكم رارق ىف ةفطن هانلعج مث. نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو »
 ماظعلا انوسكف اماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ

 . « ۵ ء« نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ اقلخ هانأشنأ مث امحل

 : ةصاخ ناسنإلا فو ةماع ضرألا ف قلحلا بئاجع فو
 « ١ »« '؟ نورصبت الفأ ‹ مكسفنأ فو . نينقوملل تايآ ضرألا قلو »

 : ةايحلاو توملا فو

 ةايحلاو توملا قلخ ىذلا . ريدق ءىش لك ىلع وهو كلملا هديب ىذلا كرابت »

 « ۷ ء« روفغلا زيزعلا وهو المع نسحأ مكيأ مكولبيل

 ىضق ىتلا كسميف  اهمانم ف تمت مل ىتلاو « اهتوم نيح سفنألا فوتي ةللا »

 » ١ « ناقرفلا ةروس ] ٤١ - 1]

 ٠  » ۲ماعنالا ةروس ] ٩٩ [
 [ ٤ ] دعرلا ةروس « ۲ »

 ٤ ٠ رطاف ةروس ] ۲۷ - ۲۸ [
 » ° « نونمؤملا ةروس ] 1۲ - ١٤ [
 ٠ ١ ٠ تایرادلا ةروس ] ۲۰ - ٣١ [

 »  » ۷كللا ةروس ] ١ - ١ [



 موقل تايآل كلذ ف نإ . ىمسم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو توملا اهيلع

 « ۱ »« نورکفتی
 « ۲ ,« نوکیف نک هل لوقی امناف ارم یضق اذإف تیمیو ییحی یذلا وه »
 : ثادحألا نايرج فو

 نم زعتو « ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلما ىتؤت كلملا كلام مهللا لق »

 راهنلا ىف ليللا جلوت . ريدق ءىش لك ىلع كنإ ربخلا كديب ؛ ءاشت نم لذتو « ءاشت

 ن قزرتو « ىحلا نم تيملا حرختو تيملا نم ىحلا جرختو ليللا ف راهنلا جلوتو

 : ةيهلإلا ةردقلا لباقم ىرشبلا زجعلا فو
 ؟ ضرألاو تاوامسلا اوقلخ مأ ؟ نوقلاخلا مه مأ ؟ ءىش ريغ نم اوقلخ ما »

 ملس مهل مأ ؟ نورطيسملا مه مأ ؟ كبر نئازخ مهدنع مأ ! نونقويال لب

 مأ ؟ نونبلا مكلو تانبلا هل ما ! نيبم ناطلسب مهعمتسم تأيلف ؟ هيف نوعمتسي

 نوديري مأ ؟ نوبتكي مهف بيغلا مهدنع مآ ؟ نولقثم مرغم نم مهف ارجأ مهلاست
 امع هللا ناحبس ؟ هللا ريغ هلإ مهل ما . نوديكملا مه اورفك نيذلاف ؟ اديك

 . « ٤ »« نوکرشی
 : ةصاخ بيغلا ملع فو
 هدنع ءىش لکو « دادزتامو ماحرألا ضيغت امو یثنا لک لمحتام ملعی هللا »

 نمو لوقلا رسأ نم مكنم ءاوس . لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع . رادقمب

 نمو هيدي نیب نم تابقعم هل . راهنلاب براسو لیللاب فختسم وه نمو « هب رهج

 « ۵ »٭ .. هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ

 ‹ اهيف جرعيامو ءامسلا نم لزنيامو اهنم جرخبامو ضرألا ىف جليام ملعي »

 ىبرو ىب : لق ةعاسلا انيتأتال اورفك نيذلا لاقو . روفغلا ميحرلا وهو

 الو « ضرألا ىف الو تاوامسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعيال بيغلا ملاع ٠ مكنيتأتل

 « ٦ »۰ نیبم باتک ف الإ بکا الو كلذ نم رغصا

 ١ ١ ٠ رمرلا ةروس ] ٤١ [
 [ 1۸ ] رفاع ةروس « ۲ .
 [ ٣۷ - ۲۹ ] نارمع لا ةروس . ۲ ,

 [ ۲١ - ٤٣ ]روطلا ةروس . , ٤
 [ ١١ = ۸ ] دعرلا ةروس «

 ]۳ ~ ۲ ] اس ةرونم ٭ 1 ۾
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 سفن ىردتامو « ماحرألا فام ملعيو ثيغلا لزنيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ »

 « ١ »« ريبخ ميلع هللا نإ . تومت ضرا یأب سفن یردتامو ادغ بسکت اذام

 طقستامو « رحبلاو ربلا فام ملعيو . ىه الإ اهملعيال بيغلا عتافم هدنعو »

 باتك ف الإ سبايالو بطر الو ضرألا تاملظ ىل ةبحالو « اهملعي الإ ةقرو نم
 « ۲ ر« نابم

 ىعاود لك عالتقال ىرشبلا بلقلا راتوأ ىلع تاعيقوت ةقيقحلا ف هلك نآرقلاو

 . ناميإلا ةرذب تابنتساو كرشلا
 ضرعتسي نارقلاف  ةداعلاو فلالا مكحب بلقلا ىلع نيرت ىتلا ةلفغلا امأف

 . ةرم لوأل سحلا اهدهشي امنأك اهضرعت ةيحوم ةقيرطب نوكلا ىف هللا تايآ
 نادجولا ريثتسا اذاف . ةلماك ةظقي اهتلالدل ظقيتيو « ةلماك اهتنحش ىقلتيف

 هللا مكلذ » : ةبولطملا ةقيقحلا هل لاق « ديرفلا قسنلا اذه ىلع ةضورعملا تايآلاب

 ةلفغلا هنع ليزت ةكرحتم ةيح ةقيقحلا نادجولا ىقلتيف « نوكفؤت ىنأف مكبر

 هتيهولأب ارقم « هتمظعب ارعاش « هللا ىلإ بلقلا علطتيف .. « نارلا » هنع بهذتو
 . كيرش الب هدحو هدبعیف ‹ هتینادحوب انقیتسم « هتیبوبرو

 نإف « ساوحلا هكردتال امب ناميإلا نع ةيرشبلا هب طبهت ىذلا طوبهلا اماو
 نوكلا ةعس ضرعب ةرات ٠ اهقارشإو اهتقالط ىلإ ةيرشبلا حورلا ديعي نارقلا
 اهطابتراو نوكلا ف ةزجعملا ةقدلا ضرعب؛ةراتو « اهب للا ةردق ةطاحإو ةلئاهلا

 صاخشاو ءايشا نم نوكلا فام لكب هللا ملع ةطاحإ ضرعب ةراتو ٠ هتلا ةردقب

 ‹ قيجس نامز ذنم ناك ضام اهنأك ايندلا ةايحلاو « ةظحللا هذه ىف ناسنإلا

 هئارس ىف هل هتياعرو ناسنإلاب هلا ةمحر تايب نادجولا ةشاجتساب ةراتو

 ٹعبي موي « ةرخآلا وأ ايندلا ةابحلا ف ءاوس < هثادجأو هسانو « هکالفآو هضراو

 aT مويقلا ىحلل هوجولا تثعو » « ٣ ۸ اسمه

 ١ « نامقل ةروس ] ۳٣ [
  » ۲ماعنألا ةروس ] ٥١ [

 »  » ۲هط ةروس ] ٠١۸ [
 » ٤ « هط ةروس ] ١١ [
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 ‹ هتالاح لک فو « هبناوج عیمج نم « هلک « ناسنإلا » نآرقلا بطاخي نیحو

 ةزهجأل دوعتف ١ دحاو تقو ىف اهلك هتزهجأ لمعتف ء ىرطفلا هعضو ىلإ دوعي

 ىذلا ةلاب ناسنإلا نمؤيف « ةيعيبطلا اهتيويح ساوحلا هكردتال امب ناميإلا

 هلذبي دهجالب « ١ ١ « ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردتال »

 ةنيكسلاو حاورتسالاو اضرلاو ةنينأمطلاب قيمع روعشب لب « ناميإلا كلذ ف
 : بولقلا رمغت ىتلا

 « ۲ , « بولقلا نئمطت هلا ركذب الا ٠ هتلا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا »
 تاعاسو ضايفلا ىهلإلا رونلا نع دعبلا تاظحل ىه قلقلا تاظحل حبصتف

 . بارتقالا تاعاس ىه اضرلا

 هب ىدؤتو « هلا رمأ نم تلفتلا ىلإ ناسنإلاب حنجت ىتلا تاوهشلا ةلقث اماو

 عيسوتب اهنع ناسنإلا عفري نآرقلا نإف « كرشلا نم ةفلتخم ناولا ىلإ ةياهنلا ف
 ثدحيف « ةايحلا ف رخلا بناوج ىلإ هتاقاط هيجوتو « هتامامتها عفرو « هقافا

 : ساجرألا نم سفنلا رهطي ىذلا « ديعصتلا » وا « ىماستلا »
 بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز »

 هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو

 ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل ؟ مكلذ نم ريخب مكئبنؤأ لق . بآملا نسح
 ريصب هتلاو . هتلا نم ناوضرو ةرهطم جاوزاو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم

 : رانلا باذع انقو انبونذ انل رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا « دابعلاب

 نيرفغتسملاو ‹ نيقفنملاو ‹ نيتناقلاو « نيقداصلاو ؛ نيرباصلا

 « ۲ ر« راحسالاب
 ىنابرلا ديقلا ركنتست دوعتال اهنإف ةعفرلا هذه ىلإ سفنلا لصت نيحو

 ةقئاللا ةيرحلا ناسنإلا حنمي ىذلا ديقلا هنا سحت لب ‹ هنم تلفتلا ىلإ ىعستو

 « لبق نم هاهشتت تناك ىذلا طوبهلا كلذ نم رفنت دوعتو . ناسنإلا ةيرح .. هب

 .. ناويحلا دويق .. لبق نم اهارت نكت مل ىتلا ةهيركلا دويقلا هيف سملتو

 . هاوس نود هدحو هتدابعب ةيضار هتلا ىلع سفنلا لبقت ذئدنعو

 [ ٠١١ ] ماعتالا ةروس , » ١

 [ ۲۸ ] دعرلا ةروس , ۲ ,

 ]1۷ -~ ٠١ ] نارمع لآ ةروس « ۲ »
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 ‹ فاطملا ةياهن ف كرشلا ىلإ سانلا نوقوسيو « تلا نود نم وا هتلا عم ابابرا

 ىلع ضرألا نم مهئالجإو مهداهجل ةنمؤملا سوفنلا دنجي ىنابرلا ىحولاف

 ىنيقيلا داقتعالا نمضتي ىذلا صالخإلا كلذ ٠ هل ةدابعلا صالخإ نم ساسا

 ةعيرش ميكحتو « هدحو هتل ةيدبعتلا رئاعشلاب هجوتلاو « تلا ةينادحوب بلقلا ف

 . هلا اهب نذأي مل ىرخا ةعيرش ىأ ضفرو « اهدحو هلا
 . اهئافص ىلإ دوعتو  اهئاوس ىلإ ةرطفلا ءىفت ةعمتجم اهلك لئاسولا هذهبو

 .. ميوقت نسحأ فل ناسنإلا حبصيو
 واک هلک

 ذنم ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف ةمئاق اهلك كرشلا « تالهؤم » تناك دقلو

 طوبهلا نمو « ةلفغ نم بولقلا ىلع نار امم « مويلا ىلإ « ةيبوروألا ةضهنلا »

 عابتاو ىقلخلا طوبهلا نمو . ساوحلا هكردتال امب ناميإلا ةرهجأ لطعي ىذلا

 . هللا ةعيرش ريغ ميكحت نمو « تاوهشلا

 ناك امك - كرشلا ىلإ ابوروأب « تالهؤملا ء هذه دؤت مل ام رمال نكلو
 ! داحلإلا ىلإ اهب تدأ اهنكلو - ةقباسلا تايلهاجلا ىف اهنأش

 تايلهاج لك ىف لبق نم هل ليثمال ىذلا رمألا اذه ةساردل ةفقو نم دبالو

 . خيراتلا

 . كشالو كلذ نع لوألا لوؤسملا ىه - اهتاقامحب - ةيبوروألا ةسينكلا
 ببسلا لعجو ١ نيدلا نم اليدب ملعلا لعج ىلإ تدأ ىتلا يه تاقامحلا هذهف

 .. هللا نم اليدب ةعيبطلا لعجو . ىقيقحلا ببسلا نم اليدب رهاظلا

 ,نم ةذفان وه امنإ ! نيدلا نم اليدب سيل - ىعيبطلا هعضو فل - ملعلاف

 صالخإ ىلإ مث نمو . لاب ةقحلا ةفرعملا ىلإ ةياهنلا ف ىدؤت ىتلا ةفرعملا ذفاون
 ةبيجعلا هرارسا ىلع علطيو قلخلا ةمظع ىرشبلا لقعلا كردي نيح « هتل ةدابعلا

 : بابلالا ربحت ىتلا
 « ١ » « ءاملعلا هدابع نم هلا ىشخي امنإ »

 نم ليدبلا وه ملعلا نإو ملعلل هناكم ىلخأ دق نيدلا نأ ابوروأ تلاق نيحو
 تناك امنإ .. ةقلطم ةقيقحالو ةيعوضوم ةقيقح نع ثدحتت نكت مل « نيدلا

 ملعلا تبراح نيح ةسينكلا ةقامح ببسب ابوروأ ف ثدح « عقاو ء نع ثدحتت
 ىذلا اهنيد - « نيدلا » ىلع ةظفاحملل ةفارخلا عابتا نيب مهتريخو  ءاملعملاو

 ١ « ]رطاف ةروس ۲۸ [



 . نيدلا نم جورخلاو ملعلا عابتا نيبو - اهئاوهآ بسح ىلع هتلكشو هتع دتبا
 عابتالاب قحأ هنأ نوملعيو . هردق نوفرعي مهنأل ملعلا عابتا ءاملعلا راتخا دقو
 مهيلإ ةبسنلاب - ملعلا ناك « نيدلا » نم ةسينكلا مهتدرط املف . ةفارخلا نم

 ىنغي هتعيبطب هنأل الو  هنع ليدب ةقيقحلا ف هنأل ال . نيدلا نم ليدبلا وه -
 . عضولا اذه ف رومألا تعضو ةسيذكلا ةقامح نأل نكلو « هنع

 ثدحت فيك طقف رسفي هنأل  ىقيقحلا ببسلا نع اليدب سيل رهاظلا ببسلاو
 اذه ىلع ءايشألا تناك اذامل رسفيال هنكلو ٠ هب ثدحت ىذلا وحنلا ىلع ءايشالا

 !وحنلا

 رسفيال. هنكلو , نيخستلاب راخم ىلإ ءالا لوحتي فيك رسفي الثم ةيبسلا نوناقف
 ىذلا وحنلا ىلع ءاملا قلخ تلا نأ الولف ! راخب ىلإ ءاملا لوحي نيخستلا ناك اذا

 ! لوحتام راخب ىلإ لوحتي نيخستلا هطجي
 ملاع ف ثدحت ىتلا رهاوظلا انا رسفي ة داملا صاوخب ملعلا نإ : ىرخا ةرابعب

 كلذ . صاوخلا هذهبو ةروصلا هذهب ةداملا تناك !ذامل انل رسفيال هنكلو ٠ ةداملا

 ىدحإ ىه لب .. القع ةنكمملا ةديحولا ةروصلا ىه تسيل ةروصلا هذه نأ

 ىرخأ ةروص ىلع نوكت نأ - تلا دارا ول - نكمي ناك دقو  ةنكمملا روصلا
 صاوخلا هذه اهاطعأو ١ ةروصلا هذه ىلع اهلعج ىذلاف . ةفلتخم صاوخ تاذو

 ةفرعم هنع ىنغيال ىذلا ىقيقحلا ببسلا وه اذهو . اهدحو هتلا ةئيشم وه

 : ةعقاولا ةروس ريشت كلذ ىلإو « رهاظلا ببسلا
 مكنيب انردق نحن ؟ نوقلاخلا نحن ما هنوقلخت متنا ؟ نونمتام متيارفأ »

 دقلو . نوملعتال اميف مكئشننو مكلاثمأ لدبن نأ ىلع نيقوبسمب نحنامو توما
 مأ هنوعرزت متناأ ؟ نوثرحتام متيارقا !؟ نوركذت الولف ىلوالا ةاشنلا متملع

 نحن لب ء نومرغمل انإ : نوهكفت متلظف اماطح هانلعجل ءاشن ول ؟ نوعرازلا نحن
 نحت مأ نزملا نم هومتلزنا متنا ؟ نوبرشت ىذلا ءاملا متيأرفأ ! نومورحم

 . ١» ١ نوركشت الولف اجاجا هانلعج ءاشن ول ؟ نولزنملا
 نم ليدب رهاظلا ببسلا نإ هدعبامو ةضهنلا رصع ف ابوروأ ءاملع لاق نيحو

 كلذ نكي مل « ةعيبطلا ءارو » امع ليدب « ةعيبطلا » نإ وأ . ىبيغلا ببسلا
 ببسب ابوروأ هتشاع « اعقاو ١ ناك امنإ .. ةقلطم ةقيقح الو ةيعوضوم ةقيقح

 ١ ١ . ةعقاولا ةروس ] 9۸ - ۷١ [
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 نع اوثحبي نأ - مهل حيتت ال وأ - مهعنمت تناك يتلا « ةسينكلا ةقامح

 ‹ لهجلا تاملظ ف مهئاقبإ عم هدحو ىبيغلا ببسلا مهل زربتو  رهاظلا ببسلا

 نع - مهل فش ىذلا « ملعلاب » اورهبناو ١ رهاظلا ببسلا اوفشتكا املف

 رمألا ناك « لبق نم اهنوفرعي اونوكي مل اقافأ - رهاظلا ببسلا ةفرعم قيرط

 ىداملا نوكلا رهاوظ نع اًئيش مهملعي مل ىبيغلا ببسلا نا مهيلإ ةبسنلاب عقاولا

 ببسلا عضو ناك مث نمو : مهملع ىذلا وه رهاظلا ببسلا ناو ٠ مهلوح نم

 نم مهتلوق اولاقف ! بسكألاو مهل بسنألا وه ىبيغلا ببسلا نم اليدب رهاظلا

 وه هنولوقيام نأ « ملعلا » ةرهب ف مهيلإ ليخو  هوشاع ىذلا قيضلا مهعقاو

 ! باوصلا

 لوصف ف انيب امك - كلذ نكي مل هتلا نم اليدب ةعيبطلا ابوروأ تلعج نيحو

 همساب سانلا دبعتست ىذلا ةسينكلا هلإ نم ابرهم الإ - ىلوألا باتكلا

 ةبراحم عم « نيدلا لاجرل لذملا عوضخلاو ‹ روشعلاو تاواتإلا مهيلع ضرفتو

 دض عاطقإلا لاجر عم ملاظلا فوقولا عمو ٠ ركفلا ةيرح ىلع رجحلاو . ملعلا

 « ءاملعلاب » قمحلا غلب نإو  ةيملع ةقيقح طق نكي ملو .. حالصإلاب نيبلاطملا

 ! « ملعلا » مساب كلذ اوعنصيو ‹ ةقيقحلا ىلع اهومدقيو ‹ ةفارخلا اوقدصي نأ

 « ةفسالفلا »و « ءاملعلا » داحلإ ناك لاح ىأ ىلع هلك اذه نكلو

 انه ضرعتنالو . « نيدلاب » نمؤت لازتام تناكف ريهامجلا اما .. « نيركفملا »و

 .. ةفارخو هيوشتو فيرحت نم ريهامجلا هب تنمآ ىذلا نيدلا كلذ ىف ناك امل

 هللا دوجوب اناميإ ريدقت لقأ ىلع ىوحي « نيد » هنآ رابتعاب هنع ثدحتن امنإو

 لباقم ىف .. « نيداللا » لباقم ىف  رخآلا مويلاب انامياو « ىحولاب اناميإو
 .. رخآلا مويلا راكنإو « ىحولا راكنإو هلا دوجو راكنإ ىنعمب داحلإلا

 ؟ نيداللا ىلإ نيدلا نم ريهامجلا تلقتنا فيك
 .. لازتام لوألا لوئسملا ىه ةسينكلا

 . بابسألا نم ملعلاب ةنتفلاو

 ةيقيرغإلا « ةيلهاجلا » ىرحألاب وأ « ةيقيرغإلا ةراضحلا » ىلإ ةدوعلاو
 ةقالعلا روصت تاذلاب ةيلهاجلا كلت تناك دقف « بابسألا نم كلذك ىه ةينثولا

 رهقت نأ ديرت ةهلآلا . لدابتم ماصخو عارص ةقالع ةهلآلاو ناسنإلا نب

 ىقلي نأ ديري ناسنإلاو « اهيف عقي ةبيصم لك ىف ىفشتتو « هلذتستو ناسنإلا
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 « ١» ١ دويق نود هتيلعافب قلطنيو ةهلآلا رين هنع
 ىه ةينامورلا « ةيلهاجلا » ىرحألاب وأ ةينامورلا « ةراضحلا » ىلإ ةدوعلاو

 «سحلا ذئاذل ناسنإلل نيزت تاذلاب ةيلهاجلا كلت تناك دقف ١ بابسألا نم كلذك

 . ميظنتو ىدام ىقر نم ضرألا ىف هع دبتام لك عم قارغتسالا دح ىلإ اهب ةنتفلاو

 امك - كرشلا ىلإ ىدؤت نأ نكمي ناك ةعمتجم اهلك بابسألا هذه نكلو

 نم الو - ىرورضلا نم نكي ملو - ةقباس ةيلهاج لك ف هيلإ تدا

 .. ريهامجلا نيب داحلإلا ىلإ ىدؤت نا - ىعيبطلا
 ‹ اهلك بابسألا هذه ىلع اسيسأت - ضرألا ف داحلإلا رشن ىذلا امنإ

 ! دوهيلا مه اوناك - اهل الالغتساو

 .. ضرالا ف داحلإلا نورشنيس مهنأ « ۲ »« تالوكوتوزبلا » ف دوهيلا بتك

 .. لعفلاب هورشن دقو
 « ةيملعلا » تايرظنلا .. ةيعاتصلا ةروثلا .. ةينيورادلا .. ةيسنرفلا ةروثلا

 .. قالخا الو نيد الب عمتجم ءاشنإ .. ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا مجاهت ىتلا

 طقف ركذن امنإو .. « ۲ »لبق نم هاتلق امم اًئيش دیعن نال ةجاح نم انبام

 ‹ ةسينكلا ةقامح مهلاهتأيه ىتلا ثادحألا اولغتسا دوهيلا نا : ةقيقحلا هذهب

 اوذفنو « اهتياهن ىلإ ةجوملا اوبكرف  ةقامحلا كلت نم تأشن ىتلا لعفلا دودرو
 نييممألا رامحتسال « ضرألا ف داسفإلا تاططخم نم مهتبعج فام لك

 . ريرشلا بعشلا حلاصل مهدابعتساو
 ريخألا فدهلاف .. ريرشلا ططخملا فادها نم ىساسأ فده تاذلاب داحلاإلاو

 ضرألا ف مهدحو دوهيلا ىقبيل ‹ ضرألا ف نيد لك ةلازإ وه هلك ططخملا نم
 ! نيدلا باحصأ

 نم تاسبق » بانك ف اهل اصخلم تئش نا رظناو  ةسدقملا رانلا ققراس « سويشيمورب « ةروطسا مجار « ١ ١
 « لوسرلا
 لل نوهضيوءةقيثوك « تالوكوتوربلا ؛ باتك ةيجح ف نوككشي « ىملعلا جهنملاب « نوكسمتي نيذلا صعب « ۲ ,
 نم باتكلا ةحصب عطقنال نحبو . تالوكوتوربلا ىل ءاجام مهيلع اولوقت دق سانلا ضعب نوكي نا لامتحالا

 اذه ناك ءاوس هنأل ! باثكلا ايانث ف ءاجام قدص ف رثؤيال - انرطن ل - كلذ نكلو « ةتحبلا ةيقئاثولا ةيحانلا
 لك نف ١ ةروصلا هذه ىف همجرتيو دوهيلا ركف ىلع حلاعب نا هل حيتا ناسنإ مالك وا لعفلاب دوهيلا مالك مالكلا

 ةيعويشلا نورشنيس مهنأ هيف ءاجو . هورشنو داحلإلا نورشنيس مهنأ هيف ءاج ! لعفلاب ذفن دق هيف ءاجام

 ءاوسف . لعقلاب اوكحضو ةاراسملار ءاخإلاو ةيرحلا راعشب نييممألا ىلع نوكحضيس مهنأ هيف ءاجو . اهورشنو

 ةلفم ف لعفلاب اهوذفن دقو مهتاططخم هذه نا ١ ةدحاو ةريخألا ةجيتىلاف مهراكفا ةمجرت ناك وا مهمالك اذه ناک

 ' نييممألا نم
 ٠ ١ لصم عجار» ١ باتكلا لتاوا ل ء ابوروا داسفإ ىل دوهيلا رود .
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 مهتالواحم تناك امك نييممألا دئاقع اودسفي مل ةرملا هذه ف دوهيلا نإ

 - ةرطفلا نأب لوقلا انفلسا دقو . مهترطف اودسفا امنإ « خيراتلا ىف ةقباسلا

 ىلإ هجتت امنإو « هلا دوجو راكنإ ىنعمب داحلإلا ىلإ هجتتال - تلض نإو

 لكك لالض درجم سيل ةرصاعملا ةيلهاجلا ف داحلإلا ىلإ اههاجتاف . كرشلا

 ةيضرألل الالغتسا دوهيلا هب ماق ةرطفلا قامعأ ىف داسف وه امثإ « قباس لالض

 ىذلا دهجلا ناك ءاوسو . « ةضهنلا » ذنم ابوروأ ف ةمئاق تناك ىتلا ةدسافلا

 نامزلا نم نينرق ةبارق اوقرغتسا دقف ارسيم وأ اريسع نأشلا اذه ىف هولذب

 ركسعملا ف ءاوس« ضرألا ف مويلا ةدوجوملا ةلماشلا هتروص ىلإ هب اولصو ىتح

 بقاعيوءمالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم ف اضرف داحلإلا ضرفي ثيح ىقرشلا

 .. دشرلا نس نود ةاتف وأ ىتفل نيدلا ف ثيدحلا درجمب « اسبلتم » طبضي نم

 عجشي نكلو ةروصلا كلتب سانلا ىلع داحلإلا ضرفيال ثيح ىبرغلا ركسعملا وأ

 ! عيجشتلا لئاسو لكب هيلع سانلا

 ةداجلا رومألا نم سيل هنأل ةداج « ةيملع », ةشقانم انم قحتسيال داحلإلاو

 هعنص ثبع وه امنإ « ضرألا هذه ىلع اهتريسم ىف ةيرشبلل تضرع ىتلا

 رمح مهنأك » اهيف اوناك ةرتف ىف نييممألا نم نيلفغتسملا هيف |اوعقوأو«نيطايشلا

 نايغط نم ةراف « رمحلا » تناك دقلو « ۲ «« ةروسق نم ترف « ةرفنتسم

 طايسلاب اهروهظ اوبهلأو اهوبكرف نيطايشلا عرسأف « اهتاقامحو ةسينكلا

 نيدلا ىلإ ءىفتو ةنونجملا اهترفن نم قيفت نأ نم الدب « راوشملا رخأ ىلإ ىرجتل

 وأ تافارحنا وا تالکشم نم هنم وکشت تناکام لک نم اهصلخی یذلا حیحصلا

 .. تاقامح

 ىلإ اهلصوت ىتلا ةرطفلا ذفانم ضعب نع لصفلا اذه ةمدقم ىف انثدحت دقو

 هتدبعف هتقيقح ىلع هتفرع ءاوس«رطيسملا نميهملا ربدملا قلاخلا دوجوب ناميإلا

 نم انبامو ‹ ىرخا ةهلآ هب تكرشأو هتقيقح ريغ ىلع هتروصت مأ ةقحلا ةدابعلا

 ددصب - لصفلا اذه ف - انه انكلو . رضاحلا انثحب لثم ىف ديزم ىلإ ةجاح

 ىتح ةرطفلا نأش نم سيل داحلإلا نأ : ةقيقحلا هذه ىلع ديكأتلا وه دحاو ءىش

 امهم اهسفن ءاقلت نم ةرطفلا هيلإ لصتال ‹ عنطصم رمأ هنأو « اهلالض ةلاح ف

 . لالضلا نم لاحلا اهب لصو

 ۲ ١» رثدملا ةروس ] ٩١ -~ 9١[
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 ف نيرصاعملا نييلهاجلا تاءاوتلا ف ءاج امم ةدحاو ةطقنل ضرعتلاب ىفتكنو
 . داحلإلا نأش ىف وأ « نيدلا نأش

 1131 1١ ثيدحلا ملاعلا ف ناسنإلا » هباتك ىف لكه نايلوج ةلوق ىه كلت
the Modern Worldنآلاو « هلهجو هزجع ببسب هتل عضخ دق ناسنإلا نإ «  

 نم هيقلب ناکام هسفن قتاع ىلع ذخأي نآ هل نآ دقف  ةئييلا ىلع رطيسو ملعت دقو
 . هتلأ وه حبصي مث نمو ٠ هلا قتاع ىلع زجعلاو لهجلا رصع ىف لبق

 . هتلاب ذوعن

 ربك الإ مهرودص ف نإ مهاتأ ناطلس ريغب تلا تايآ ف نولداجي نيذلا نإ »
 ١« »« ريصبلا عميمسلا وه هنإ للاب ذعتساف ؛ هيغلابب مهام

 عوضخ ببسامه - امهدحو - لهجلاو زجعلا نأ الدج ضرتفن
 ناسنإلا ةايح ف ريغت ىذلا امف .. ةدابعو ةديقعو نيد ةروص ىف هتل ناسنإلا
 !؟ هتل عوضخلا نم هجرخيل رصاعملا

 ةرطيسلا نم ليئضلا ردقلا اذهو « اهيلإ لصو ىتلا ملعلا نم روشقلا كلت
 !؟ « ةئيبلا » ىلع

 باتك ف هنع ثدحتي رصاعملا فوسليفلا « تنارويد لو » عدنف ملعلا امأف
 « ةفسلفلا جهابم »

 هداومامو ؟ هلکیهو هتانوکمامو ؟ هتروصامو هتدام ام ؟ ملاعلا ةعيبطام »
 امو ؟ ضماغلا اهدوجو رهوج فو نطابلا اهفيك ىف ةداملا امو ؟ هنيناوقو ىلوألا
 تاقتشم دحا وه ما ؟ اهيلع ناطلس وذو ةداملا نع زيمتم ماودلا ىلع ىهأ ؟ لقعلا
 ىنطابلاو سحلاب هكردن ىذلا ىجراخلا : نيملاعلا الك نوكيا ؟ اهل دبعو ةداملا
 رعاشلا لاق امك ةيمتح وأ ةيكيناكيم نيناوقل ةضرع « روعشلا ف هسحن ىذلا
 قوا « ةداملا ف ةمث ما ؟ « راهنلا رخأ ف هؤرقن راهنلا علطم ف قلاخلا هبتكيام »
 ةلسأ هذه .. ؟ ةيرحلاو ةيئاقلتلاو قافتالا نم رصنع « امهيلك ىف وا « لقعلا
 انتافسلف عبانم ىهو . سانلا عيمج اهيلع بيجيو « سانلا نم ةلق اهلاسي
 ماظن فو « رخآ ءىش لك رمألا ةياهن ىف اهيلع دمتعي نأ بجي ىتلا « ةريخألا
 كالتما ىلع ةلئسألا هذه نع تاباجإلا ةفرعم رثؤن اننإ .. ركفلا نم كسامتم
 . ضرألا تاريخ رثاس

 [ ٥٦ ] رمان ةروس ء ١
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 نم بابلا اذه نأل ال . هنم صانم ام قافخإل لاحلا ف انسفنأ ملسنلو »

 ةعيبطلاو كلفلاو تايضايرلاب ةبسانمو ةلماك ةفرعم ىلإ هناقتإ ف جاتحي ةفسلفلا
 نا لوقعملا نم سيل هنأل لب « طقف سفنلا ملعو ةايحلا ملعو اكيناكيملاو ءايميكلاو
 هذه ىف انتنتف ىهو - ةيلكلا ةرظنلا هذهف .. لكلا مهفي نأ ءزجلا نم عقوتن

 نا ىفكيو . نتافملاو خاخفلا عيمج انركف نع دعبتس - ةفيطللا تارماغملا
 نم ةياغ ف ةايحلا نا دكأتنل « ةنامألا نم ءىشو عضاوتلا نم ليلقب انسفنأ ذخأن

 نا نظلا ربكاو . امهكاردإ ةسيبحلا انلوقع ىلع بعصي ثيحب ةقدلاو ديقعتلا
 لكب ةميلعلا ةهلآلا دنع فسألاو ةيرخسلا عضوم نوكي دق اليجبت انتايرظن رثكا
 ! انلهج یواهم فاشتکاب رخفن نآ وه هلعفن نأ عییطتسنام لکف . « ۱ »ءىش

 ضماوغ نع فشكت اهمدقتن ةوطخ لك نأل « انتفرعم تلق انملع رثك املكو

 نع ةرذلاو « ةرذلا » نع فشكتي « ءيزجلاف » . ةديدج كوكشو « ةديدج

 ( ةيميوكلا ) « ان1۲ » موتناوكلا نع نورتكلإلاو ( برهكلا ) نورتكلإلا
 . امهيلع ىوطنيو انيناوقو « 31880۲165 » انتالوقم رئاس موتناوکلا یدحتیو ۔

 ةداملاب ةطبترم ىرت امك انتالاو ٠ كشلا ف مدقتو دئاقعلا ف ديدجت ميلعتلاو

 ىلع « بغزلا » نحن انيلع بجي بابضلا اذه لالخ فو .. لقعلاب انساوحو
 « ١ ء! رحبلا مهفن نأ  ءاملا

 : لوقي « ملعلا » بلقت نعو
 ملع اهديؤي له ؟ ةروهشملا ةيميدسلا انتيرظن تبهذ ديعب مجن ىا ىلإ ١

 ؟ ربغملا اههجو نم رخسي وأ ثيدحلا كلفلا

 امهريغو ىكسفوكيمو نيتشنيا بلق نيح ميظعلا نتوين نيناوق تبهذ نيآو »

 ؟ موهفملا ريغ ةيبسنلا بهذمب بقع ىلع اسار نوكلا
 امو « ةرصاعملا اقيزيفلا ف ةقاطلا ءاقبو ةداملا ءانف مدع ةيرظن ناكم نيو »

 ؟ عزانتو یضوف نم اهفننکی

 ىريل « ةيملعلا عجارملل فلؤم مظعأ وهو . مويلا نيكسملا سديلقإ نيأو ١

 نوعدتبيو ؛ مهئاوهأ بسحب ةديدج اداعبا انل نويضايرلا غوصي فيك
 ةسايسلاو - ايقيزيفلا ف نوتبثيو  هنم ءزجك رخآلا اهدحأ ىوتحي تايهانتمال
 !؟ نيتطقن نيب ةفاسم لوطا وه ميقتسملا طخلا نأ - كلذك

 ىبرغلا ركفلا تاهارحنا ف ةيقيرعالا ةيلهاجلا رثأ رظنا « » ١

 « ىناوهالا داؤم دمحا روتكدلا ةمجرت ء ةيبرعلا ةمجرتلا نم ١ ۲ ٠ص ٦١ ~ ١۲
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 ىتلا « ةثارولا » لحم لحت « ةئشانلا ةئيبلا » نأ ىريل ةنجألا ملع نيأو »

 فارصنا ادهشيل نآلا « لدنم »و « ىروجيرج » نيآأو ؟ « ١ , ملعلا هلإ تناك

 ىريل قيقدلا مادهلا « نيوراد » نيأو ؟ « تافصلا ةدحو ١» نع ةثارولا ءاملع

 « ةلصتملاو ةيتاذلا تافالتخالا » لحم « ةعيرسلا تاريغتلا » ةقيرط تلح فيك
 لهو ؟ نئاجهلا طالتخال ةعورشملا ةرمثلا ىه تاريغتلا هذه لهو ؟ روطتلا ف

 تافصلا لاقتنا » ةيرظت دنع ءارؤلا ىلإ روطتلل انريسفت ىف عوجرلا ىلإ رطضن
 قناعن ىضاملا ىلإ نرق نم رثكأ ىرخأ ةرم اندع دقو انسفنا دجنأ ؟ « ةبستكملا

 ؟ « كرامال » ةفارز ةبقر

 تارایتخابو « Wd , طنوف ناتسالا لمعمب مويلا منصن !ذامو »

 بتكي نا نييكولسلا عابتأ نم ىناسفن ملاع ىا عيیطتسيال نيح « لوه یلناتسا »
 ف هفالساأ تافلخمب ىقلي نأ نود ثيدحلا سقنلا ملع ىف ةدحاأو ةفيحص

 !؟ ءاوهلا

 ءامدق خيرات ف ملاع لك عضي ثيح مويلا ثيدحلا خيراتلا ملع نياو »

 الإ هريغ فوشك نع فلتخيالو ‹ هاوه ىلع اهخيراوتو تارسالاب افشك نييرصملا

 « روليت » نم سانجألا ءاملع رخسي ثيحو !؟ نينسلا نم فالآ ةعضبب

 نیدلا » نع ءیش لک « رزیرف » لهجپ ٹثیحو ؟ « رسنبس » و « كرام رتسو »و
 !؟ رخآلا ملاعلا ىلإ لحر دق هنأل « ىئادبلا

 ؛ ةيلزأ قئاقح نم اهيفامو اهتسادق ةأجف تدقف له ؟ انمولع باصا اذامف

 دعي ملأ ؟ ةيناسنإ ضورف ىوس تسيل « ةعيبطلا نيناوق » نوكت نا نكميا
 « ۲ »« ؟ ملعلا ف رارقتسا وأ نيقي كانه

 : لوقي ةداملا « ةقيقح » نعو

 ' تايعيبط اهتفصو ىتلا ةكرحتملا رغ ةميدقلا ة داملا نأ وه هفشكن ءىش لوأو »
 ىهف . ةدساف ريغ ىلسكهو لادنت « ةدام » تناكو . تبهذ دق رشع عساتلا نرقلا
 « ٣ ء« كيوكب قاروأ » ةصق ف نيدبلا ىبصلا كلذك « اهتعضو ىنا مانتو دعقت

 ريغتل وأ . اهكيرحتل دهج لك لقثلاو مجحلا راقو نم اهيفام لكب مواقت ىهو

 ةدام نأ ديدش رسي ف « نوسجرب » يبو . ةكرحلا ف تذخا ىتم اهتكرح ةهجو

 ٠ ١ « ىرخا ةرم ةيقيرعالا ةيلهاجلا رثا ىلا رظنا '
  ۰ ۶ص ۲۲ -  ۲١ةيبرعلا ةمجرتلا لم

 ٠ ١ ٠ مجرتلا» ةصقلا لطب كيوكب رتسم ناكو  رىكيد لراشل ةروهشم ةصق ٠
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 ةايحلا ثدحتال ىلوأ باب نمو . ةكرحلا رسفت نأ ادبأ نكميال دومخلا اذه لثم ف

 ىلإ مهليبس ف اوناك ١ نوسجرب بتك امك ٠ كلذ عم ةعيبطلا لاجر نكلو . لقعلاو

 الثم هذهف . اهيف بيرال ةيويح نع اهيف فشكلا ىلإو « ةدماخ ة داملا روصت رجه

 ةيفخلا ةوقلا هذه امف . تارذلاو دومخلا نم غيص ف اهريسفت نكميال ءابرهكلا

 اهداعبأ ىلإ ائيش فيضتال اهنكلو اهتقاط ىف ديزتف ةلتكلا ىلإ فاضت ىتلا

 ىهأ ؟ ىكلساللا ءاوهلا ف وأ كلس ف ةيبرهكلا ةنحشلا ىرست فيكو ؟ اهلقثو

 ؟ تارذلا نم رغصأ تارذ نذإ كانهف ؟ تارذلاو كلسلا لخاد ف كرحتب ءىش

 ةعرس اهتعرس ىف غلبت داكت ىتلا ةيبرهكلا تاجوملا كلت ف كرحتي ىذلا امو

 امدنع ١ سكإ ةعشأ فو ؟ ءىشال وأ « ربثألا »وأ ؟ تارذلا ىهأ ؟ هسفن ءوضلا

 حوللا نم ريغتو ةبوبنألا ناردج نم ذفنت ةعشأ ةثعاب غارف ف ةيبرهك ةرارش رمت
 تدب امدنعو ؟ نارذجلا وأ غارفلا لالخ رمي ىذلا اذه امف  ايئاميك ساسحلا

 نكميال ىتلا ) تارذلا تدبو « مويدارلا ف لاحلا وه امك ؛ غرفتال ةطيشن ةداملا

 نم ايبكوك اماظن ةرذ لك تحبصأو « ةياهنالام ىلإ ةمسقنم ( مسقنت نأ

 .. ىرخأ ةيبرهك ةنحش نع هرهوج ديزيال ءىش لوح رودت ةيبرهكلا تانحشلا

 اهقمعو اهضرعو اهلوطو اهنزوو اهتلتك تدقف نيح هيف ةداملا تعقو قزأم ىأف

 لك مارتحاب ترفظ ىتلا ةليقثلا صئاصخلا كلت رئاسو < دافنلل اهتيلباق مدعو

 « ١ ء۹ ةيح ةداملا نوكت نأ نكميأ ؟ ةروطسا دومخلا ناكأ ؟ ىعقاو ركفم

 كسامتلاف . ةداملا ف ةقاطلا هذه دوجو ىلع لبق نم لئال د كانه تناك دقل »

 هذه نوكت نأ لمتحملا نم مويلا ودبيو . اهب ىحوت تناك « رفاتتلاو . فلآتلاو
 رهاوظ ىهو « ةيرذلا ةقاطلا » نم اروص ةيسيطانغملاو ةيبرهكلا كلذكو تافصلا

 ءزج وهأ ؟ نورتكلالا ام « نكلو .. ةرذلا ف ةبئادلا تانورتكلالا ةكرح ىلإ عجرت

 مامت لصفنم ةقاطلا نم رادقم وه وأ ؟ ةقاطلا نم بوث ف رهظ « ةداملا » نم

 لوقيو ! ريخألا ضرفلا روصتن نأ نكميالو ؟ ىدام رهوج ىآ نع لاصفنالا
 .. ةدام ربغب ةقاطلا روصتي نأ انلقع نم ىمسأ لقعل بيرالو نكمي دق » نوبيل

 الإ ءايشألا مهفن نأ عيطتسنال نحنف . انرودقم ريغ ىف روصتلا اذه لثم نكلو

 نحنف ةلوهجم ةقاطلا ةيهام تناك الو . انراكفأل كرتشملا راطإلا ىف اهعضوب

 ىدؤي ىذلا ىدحتلا وهو ١ تاوملا نم ةايحلا ةأشن ىف مئاقلا ىدحتلا نم صلختلل ةيوتمملا ةلواحملا رظفا ٠ ١ ٠
 . كلاب ناميإلا ىلا - ةرطم -
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 لوقي امك نحذف . « اهيف ركفن ىتح ةيدام ةغايص اهغوص ىلإ نورطضم
 اذلو. ةيكيناكيملا رومألاو ة داملا عم لماعتلا انفلأ دقف ٠ عبطلاب نويدام نوسجرب

 كلذ عمو . ةيدام ةلاك ءىش لك روصتن اننإف انسفنا ف رظنن ىك اهنع فرصنن مل

 . بسحو ةقاطلا نم ةروص اهنآ ىلع ةداملا فصي « 05۷21١ » دلوتسوأ نإف

 نأ جدول دقتعيو . ةبلاسلاو ةبجوملا ءابرهكلا تادحو ىلإ ةرذلا دروفرذر دريو
 ' ةطاسبب نوبيل لوقيو . هتنحش نم رثكأ ةيدام ةاون ىلع لمتشيال نورتكلإلا

 ربتعي » : نيدلاه . س . ب . ج لوقيو « ةقاطلا نم ةفلتخم ةروص ةداملا »

 نم صاخ برض درجمك ةداملا مويلا ملاعلا ف نيركفملا ردقأ نم سانلا ضعب

 تانوتورب نم ةبكرم ةداملا نإ » : نوتجندإ لوقيو . « ىجومتلا بارطضالا
 ةقيقحلا ف وه حوللاف . ءابرهكلا نم ةبلاسو ةبجوم تانحش ىأ ؛ تانورتكلإو

 : دیهتیاوه لوقیو . « كانهو انه ةرثعبم ةيبرهك تانحش ىلع لمتشم غراف ناكم

 رادقملا اهرابتعاب « ديحولا هزايتما نادقف ىلإ هقيرط ف ةلتكلا موهفم نإ »
 ضعبب اهتقالع ف ةقاطلا نم ةيمكل مسا نآلا ةلتكلاف .. ةياهنلا ف مئادلا دحاولا

 ىلإ انعجرو رابجلا طقس ةعيضولا ةبترملا هذه ىلإو . « ةيكيمانيدلا اهراثآ
 ريغ ةرابعلا كلت ىلإ ١ ميدقلا ىتيوزجلا « 805٥0۷1٥1 «» ١ » شتيفوكسوب

 فو ! اهل دوجوال طقن نم ةبكرم « ناكملا » لغشت ىتلا ةداملا نأ نم : ةموهفملا

 نیمصخ مظعا نآلا یتح قینربوکو شتفوکسوب ناک دقل » : هشتین لوقی كلذ
 نأ ىويد جتنتسي نا ةبارغالف . « نايعلا ةداهش ضحد ىف احاجن امهرثكأو
 ةدام ىلإ ةلصب تميال ملعلا قيبطت ىف لعفلاب دجوي ىذلا ةداملا موهفم »

 ,! « نييداملا

 ءاملع هلوقي ىذلا لوقلا اذه نم ةبارغو اضومغ رثكأ ءىش نوكي نا نكميا »

 نع تلطب دق « 54٤131 » « زيحتملا رهوجلا » ىنعمب « ةداملا » نأ نم ةعيبطلا

 ىهف « ةداملا صئاصخ نم ءىش اهيف سيل تانورتكلإلا نإ نولوقي مهف ؟ دوجولا
 اهلالحناو « ةروص وأ « ةلتك تسيل ىهو « ةيزاغالو « ةلئاسالو . ةبلص تسيل

 ةيلباق مدع ىأ « ثيدحلا ملعلا ف ة ديقع زعأ ىلع اكوكش ىقلي ىعاعشإ طاشن ىلإ

 تأرذلا رصانع نإ » ىرخا ةرم ةعيبطلا ءاملع دحأ ىأر عمسنلو .. ءانفلل ةداملا

 رثكآ وهو لقثلا كلذ ىف امب ء'ةداملل ةفص لك دقفت ىهف امامت ىنفت لحنت ىتلا

نشوين ةفسلق هدالم ى عادا ایشالد نم لالسغوي فوسليف « \
 » مجرتملا » 
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 اهديعي نأ عيطتسبي ءىشالو اهنزو نع زجعي نازيملا نأ كلذ . ةيساسأ اهتافص
 ىلإ ءوضلاو ءابرهكلاو ةرارحلاو .. ريثألا ةمظع ف تفتخا دقف « ةداملا ةلاح ىلإ
 لحنت ىتلا ةداملاو .. ريثألا ف اهئافتخا لبق ةداملا لحارم رخآ لثمت .. كلذ ريمن

 اهتافص ايجيردت اهنم عزتنت ةعباتتم تالاح ف اهرورمب اهتيدام نع جرخت

 ودبي ىذلا ريثألا كلذ « هنزو نكميال ىذلا ريثألا ىلإ ةياهنلا ىف دوعت ىتح  ةيداملا
 هنع تأشن اهنآ

 درول لوقي اميف ريثألا سيل ! فرعب دحأال ؟ ريثألا وهام نكلو .. ؟ ريثألا »

 لهجلا ءافخإل تعدتبا ةفارخ ريثألاو « جومتي » لعفلا ىلع امسا الإ ىروبسلاس

 نيتشنيا ضرتفاو ! حورلا وأ حبشلا ضومغ ضماغ وهف . ثيدحلا ملعلل فقثملا

 عم نيح ىلإ هرخدي نأ اريخأ مزعو « ةيبذاجلا ريسفت داعأ نيح ريثألا دوجو
 ! « ريثألا » : لوقي ريحتيو ةعيبطلا ءاملع نم ملاع زجعي املكو ! هناطلس ديدحت

 اعونريثألا سيل »: عوضوملا اذه ف ةجح ثدحا نوتجندإ ناتسالا لوقيو »
 ىدامال وهف « ةداملا نم

 تاءاوتلالا ضعب ةطاسوب ةدام ىلإ هسفن ليحي ايدامال ائيش نا كلذ ىنعمو »
Contortion8S »ةضماغلا «  ( ع8 تاماودcنفلیک اهامس امک « 0ا٤  ) 

 . ضعب ىلإ اهضعب هنم ءازجا ةفاضإب « لقث وا دعب هل نكي مل ىذلا كلذ حبصيو
 ىحيسم ملع وه مآ ؟ ديعأ دق توهاللا وهآ . نزوت نأ نكميو « ةزيحتم ةدام

 سفنلا ملع لواحي ىذلا تقولا فو ؟ ىعيبطلا ثحبلا نم ةروص وه مأ ؟ ديدج

 فسأي « ةداملل » « لقعلا » دري ىتح « روعشلا » نم صلختي نا ليبس لكب

 اهتيا » : ابجعتم نتوين لاق دقلو ! دجوتال ةداملا نأ هريرقت ف ةعيبطلا ملع

 ةعيبطلا ردقت نل فساأللايف . « اقيزيفاتيملا » ةعيبطلا دعب امم ىنيظفحا ةعيبطلا
 ! كلذ نم رثكأ لعفت نأ

 اهيف غلبي ىتلا ةلحرملا نم ةعيبطلا ملع برتقي » : لسردنارترب لوقي »
 ىريف هيراكناوب ىرنه امأ .. كلذ نم سكعلا ىلع لدت لئالدلا عيمجو « لامكلا

 فو « هسسأ عيمج ءانب ديعي وهف « ىضوفلا نم ةلاح ف ثيدحلا ةعيبطلا ملع نأ
 ةعيبطلا نع ةيساسألا راكفألا تريغت دقو . فقي نيا فرعي داكيال كلذ ءانثا
 ملو . امهيتلك ةكرحلاو ةداملاب صتخي اميف ةريخألا ةنسلا نيرشعلا ف امات اريغت

 روصت یال یکسفوکنیمو نیتشنیآو یدوسو دروفرذرو یروک لامعا حمست

 فشك هنأل نتوين دسحي سالبال ناكو . ءاقبلاب ةينوتوينلا ةعيبطلا نع ميدق
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 ملاع نكلو ! فشكت ىرخأآ مظن دوجو مدع ىلع نزحو ملاعلل ديحولا ماظنلا
 ةلاسم « 6۲4۷3110١ » لقاثتلا دعي ملو . ابناج مويلا ىحتنا دق نتوين

 ةيرظنب ةهج لك ف ةكرحلا « نيناوق » تقزمتو « ۲4٥10١(۸ » ةيبذاج

 ناكو ‹ تادرجملاو « حابشألا » ىف موي تاذ ثحبت ةفسلفلا تناك دقو . ةيبسنلا

 ملعف نآلا اما . « ةعقاولا قئاقحلا » و« سوسحملا »و « ةداملا » ف ثحبي ملعلا

 ة داملا ةركفو » . ةدرجملا نيناوقلا نم « ۴501٥۲1٥ » ةروتسم ةعومجم ةعيبطلا

 ابناج ىحنتت نأ ةفسلفلا ىلع ناكو . « ١ » « ةيملعلا رئاودلا ف ةيلكلاب ةدوقفم

 نا هيلعف ملعلا ام ( اماع نيسمخ لالخ اهتوم نوعقوتي سانلا ضعب لازيالو )
 عيمج ءاملعلاو ملعلا عراشلا لجر لمحي ىذلا تقولا لل نآلاو . انتالكشم لحي

 « ۲ »« ةسينكلاو ليجنإلاب موي تاذ ةلصتم تناك ىتلا نيقيلاو ماهلإلا راكفأ

 ءايشألاةعيبط ةفرعم ىلإ ىضقيال ىملعلا ثحبلا » : نإ مضاوت ىف انل لاقي

 ( ةيبرمعلا ةمجرتلا نم ۷١ - 1۸ ص ) « ۲ »« ةنطابلا
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 اذه تارقف ىدحإ ىف هنع انثدحت دقف - زجعلا لق وأ - ةرطيسلا امأو

 نم ردقلا اذه هنم صقنيالو هيف رثؤيال ليصأ مئاد نجع هنأ انيبو « لصفلا

 ةرذلا تتف نإو « ايجولونكتلاو » « ملعلاب » ناسنإلا هققحي ىذلا ةرطيسلا

 ىذلا نأل  نوكلا ءاجرأ ىف اهب فاطو خيراوصلا بكر نإو ٠ اهتقاط قلطاو

 ليحتسم هيلإ ةبسنلاب رمأ وه هقيقحت نع زجعلاب سحيو « ناسنإلا هيف بغري
 نأ . نوكيف نك ءىشلل لوقي نا . نوكلا ىلع ةلملك ةرطيس رطيسي نا : قيقحتلا
 اهب ىرغا ىتلا تايرغملا نم ناك هذه ضعبو . بيغلا ملعي نا . ضرألا ف دلخي
 : ةقيلخلا ءدب ذنم مدآ ناطيشلا

 نم انوكت وا نيكلم انوكت نا الإ ةرجشلا هذه نع امكير امكاهنام : لاقو »
 « ٤ ہر! « نيدلاخلا

 فو هلاوحأ لك ىف ناسنإلل مزالم مئاد روعش زجعلاب روعشلا نإف انه نمو

 نايلوج لوقي ىتح هنم ايجان ثيدحلا رصعلا ناسنإ سيلو . هعاضوا عيمج

 ۲۷٤ س نوتجندا « » ١

 نيدلا دصقي « ۲ ١
 ۲۰۴ ص نوتجندا « ۲۳ »

 f ] فارعإلا ةروس « » 
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 رصع ف لبق نم هيقلي ناکام هسفن قتاع ىلع ذخأي نأ ناسنالل نأ دق هنإ یلسکه
 : تلا وه حبصي مث نمو هلا قتاع ىلع زجعلاو لهجلا

 « ١ س نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ابندلا ةايحلا نم ارهاظ نوملعب «

 ريخست نم هققحيام نأ ملعي ىوسلا ناسنالا نا كلذ ىلإ فيضن نأ بحنو
 ريطاسألا كلذ روصت امك هلإلا نم « اباصتغا ء سيل ضرألاو تاوامسلا تاقاط

 راكنإب حجبتلا هلب ٠ تلا ةعاط ىلع جورخلل ارربم نوكي ىتح « ةنونجملا ةيقيرغإلا

 نمو ‹ ناسنإلل هلا ردق نم وه امنإ . ةرصاعملا ةيلهاجلا لعفت امك كلا دوجو
 ءادتبا هرخس ىذلا وه هنالءناسنإلا ىلع هتلا لضف نمو . ناسنإلاب هلا ةمحر

 ٠ هقيقحت ىلع هناعا مث. ناسنإلل

 « ۲ »« هنم اعيمج ضرألا فامو تاوامسلا فام مكل رخسو

 « ۲ » ١ اهلك ءاممألا مدآ ملعو »

 عمسلا مكل لعجو ٠ ايش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هتلاو »
 « «٠ ٤ نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو

 هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم ف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه »
 « ٠ ,« روشنلا

 نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزناو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا هتلا »

 مكل رخسيو ٠ هرمأب رحبلا ف ىرجتل كلفلا مكل رخسو ٠ مكل اقزر تارمثلا

 مكاتآو ٠ راهنلاو ليللا مكل رخسو « نيبئاد رمقلاو'سمشلا مكل رخسو . راهنألا
 مولظل ناسنالا نإ . اهوصحتال هلا ةمعن اودعت نإو هومتلاسام لك نم

 « ١ ٦ « رافک
# # 

 ىغبني لاب للط هنا نومعزي مهو « ةرطفلا نم نيدلا نأ معزن نحنف  اريخاو
 « داحلإلا ءو « ملعلا » هلحم لحيل ٠ هراثآ لازت نا

 . لبق نم انرړشأ امك مهسفنا نم مهيلع دهشتسن نحنو

 ( ۷ ] مورلا ةروس . . م
 ٠ ةيثاجلا ةروس ] ٠١ [

 [ ۳١ ] ةرقبلا ةروس .
 [ ۷۸ ] لحنلا ةروس .

 [ ٠١ ] كلا ةروس
 [ ٣٤ - ۲۲ ] میهاربا ةروس
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 دعب لاق ىذلأ « نيراجاج یروی » لوألا ءاضفلا دئارب مهيلع دهشتسن
 نيح » : هلابقتسال دعا ىلا ىملاعلا ىفحصلا رمتؤملا ف ءاضفلا نم هطوبه
 ! « هللا نع ثحبا تيضمف نوكلا ةعور ىنتذخأ ءاضفلا ىلإ تدعص

 نا هترماوا هحيرصت ىلع ةلودلا هتفاضا ىذلا « حيحصتلاب » ةربعالو

 ! « هدجأ ملف هللا نع ثحبا تیضمف »

 .. حضاو لحمت هنإ

 نع ثدحتي هلعجي ىذلا امف! ءادتبا هلاق دق « نیراجاج » نوکی نآ نکمیالو
 ةيضقلا راثا دق نيرضاحلا نم دحا الو « ىفنلا وه هدصق ناك اذإ ءادتبا هللا
 . ىفنللال تابثالل ءادجبا ثل هركذ نوكي نأ لوقعملا امنإ !؟ اهيفنل ضرعتي ىتح

 ةرم لوأل هآر نيح هتعورو نوكلا ةمظعل ةيعيبطلا « ةرطفلا » ةباجتسا تابثإل
 مكحب هسح هيلع دلبت امع ةفلتخم ةروص ىف هآرف « ىوجلا فالغلا جراخ نم

 < ضرألاو تاوامسلا رطاف ىلإ ايئاقلت اهاجتا ةرطفلا تهجتاف .. ةداعلاو فلالا
 ةظحل ىلإ هدلوم ذتم هركفو هبلق ف ةلودلا هتبص ىذلا « داحلإلا » لك مغر
 ! ءاضفلا ف ةقالطنا

 : ريبدتالو هنم دصق ريغب دحلملا ركسعملا نم « تتلفا » ةداهش ىهو
 « ١ »« قحلا هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنا فو قافآلا ف انتايآ مهيرنس »

 داحلإلا » ف اوبرت « مهئاملع نم « ءاملع » هلوقي امب مهيلع دهشتسنو
 هذهب ىفتكنو « هللا دوجوب ناميإلا ىلإ هتاذ « ملعلا » مهأجلأف ! « ىملعلا

 رصع ل ىلجتي هلا » باتكو « ۲ » « ناميالل وعدي ملعلا » باتك نم تافطتقملا
 . ديزملا نع انينغت ىهف « ۲ » « ملعلا

 : كرويوينب مولعلا ةيميداكا سيئر « نوسيروم یسیرک . | » لوقی

 نم ةيلاع ةجرد ىدبت نأ تاقولخملا نم ريثكل حيتاأ دق قلخلا طيلخ ىف »

 بدنجلا ديصي الثم روبدلاف .. ىردنالام وا ءاكذلا وا ةزيرغلا نم ةنيعم لاكشا

 ىتح امامت بسانملا ناكملا ف بدنجلا زخيو ء ضرألا ىف ةرفح رفحيو « طاطنلا

 ف اضيب عضت روبدلا ىثناو . ظوفحملا محللا نم عونك شيعي هنكلو  هيعوبدقفي

 «N ٠ تلصف ةروس ] ١° [

 « » Yoىكلفلا حئاص دومحم ةمجرت نوسيوم سيرك فيلأت

  » Foناحرس دیج1(ا دبع شا درمدلا روتك دلا ةمجرت ءاملعلا نم ةعامج فيلأت
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 نأ اهنكمي سقفت نيح اهراغص نأ ىردتال اهلعلو « طبضلاب بسانملا ناكملا

 . اهدوجو ىلع ارطخ كلذ نوكيف اهؤاذغ ىه ىتلا ةرشحلا لتقت نأ نود ىذغتت

 ريبانز تيقبام الإ و « امئاد هرركو ةيادبلا نم كلذ لعف دق روبدلا نوكي نأ دبالو

 كلذ عم اهنكلو : ةيفخلا ةرهاظلا هذهل اريسفت دجيال ملعلاو .. ضرألا هجو ىلع

 ! ةفداسصملا ىلإ بسنت نأ نكميال

 الو ىهالف . تومت مث احرف لحرتو ضرألا ف ةرفح ىطفغت روبدلا ىثنأ نإو »

 كانه نأ وأ ؛ اهراغصل ثدحي اذام ملعتال ىهو ةيلمعلا هذه ف تركف دق اهفالسأ

 « ١ , « ! اهعون ظفحل تلمعو تشاع اهنأ ىردتال اهنإ لب . اراغص ىمسي اًئيش

 لمنلا نم اهريغ ماعطإل ةريغص بوبحب ةلمعلا ىتأي لمنلا عاونأ ضعب فو »

 هيفو « نحطلا نوزخمب » فورعم وهام لمنلا ءىشنيو « ءاتشلا لصف لالخ ىف

 . ةرمعتسملل ماعطلا دادعإب . نحطلل ةدعم ةريبك اكاكف ىتوا ىذلا للمنلا موقي

 نإف تنحط اهلك بوبحلا نوكتو ٠ فيرخلا ىتأي نيحو . ديحولا اهلغاش وه اذهو

 ليجلا مادامو .. ماعطلا نم ةنوؤملا كلت ظفح بلطتي « ددع ربكأل ريخ مظعأ »

 نحاطلا لمنلا لتقت لمنلا دونج نإف « ناحطلا لمنلا نم اريثك مظتنيس ديدجلا

 ؛ فاكلا هءازج لان دق لمنلا كلذ نأب ىرشحلا اهريمض ىضرت اهلعلو  دوجوملا

 ! هنحط ءانثا ءاذغلا نم ةدافإلا ىف ىلوألا ةصرفلا هل تناك ذإ

 ولحیام امهنمرتخاو ) ريكفتلا وأ ةزيرغلا اهعفدت لمنلا نم عاونأ كانهو »

 ديصتو « شاشعألا قئادحب » هتيمست نكمي اميف ماعطلل شاشعأ عرز ىلإ ( كل

 ةفآ ببست ةريغص تارشح ىهو ) ‹ قريلا وأ قرألاو دودلا نم ةنيعم اعاونأ

 لمنلا ذخأي اهنمو ! اهتازنعو لمنلا رقب ىه تاقولخملا هذهف ( ةيلسغلا ةودنلا

 . هل اماعط نوكيل لسعلا هبشت ةنيعم تازارفإ

 هشاشعا عنصي نيح لمنلا ضعبو . اهقړتسيو هنم فئاوط رسأي لمنلاو »

 لصمنلا ةلمع ضعب عضت امنيبو .. بولطملا مجحلل ةقباطم قاروألا عطقي
 ف ىهو ريرحلا لزغت نأ ردقت ىتلا - اهراغص مدختست « اهناكم ف فارطألا

 هسقنل ةقنرش لمع لمنلا لفط مرح امبرو ! اعم اهتكايحل - ىقريلا رودلا
 ! ةعامجلا مدخ دق هنكلو

 « ناميالل وعدي ملعلا ء باتك نم ٩۰ س ~~ ۱۲۹ ص . \
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 تايلمعلا هذهب موقت نا ةلمنلا اهنم نوكتت ىتلا ةداملا تارذل حاتي فيكف »
 ؟ ةدقعملا

 « ١» ١ كلذلك ىلإ اهدشرأ اقلاخ كانه نأ كشال »

 « نلا كنارف » ةعيبطلا ملاع لوقيو

 اهترارح دقفت نوكلا تانوكم نا ىلع لدت ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق نكلو »
 ةرارحلا نم ةجرد تحت ماسجالا هيف ريصت موي ىلإ امتح ةرئاس اهناو ايجيردت
 .. ةايحلا ليحتستو ةقاطلا مدعنت ذئمويو « قلطملا رفصلا ىه ضافخنالا ةغلاب
 ةرارح ةجرد لصت امدنع ةقاطلا مادعنا نم ةلاحلا هذه ثودح نم صانمالو
 . تقولا ىضمب قلطملا رفصلا ىلإ ماسجالا

 ةايحلا عاونأب ةينغلا ضرالاو ةجهوتملا موجنلاو ةرعتسملا سمشلا اما »
 ةظحل نم ادب نامزب طبتري هساسا وا نوكلا لصا نا ىلع حضاو ليلد اهلكف
 نم نوكلا لصأل ديال هنآ كلذ ىنعمو « ثادحألا نم ثدح نذإ وهف « ةنيعم

 . دودح هتردقل تسيل یوق  ءیش لکب طیحم میلع « ةيادب هل سیل لزا قلاخ
 « ۲ » هيدي عنص نم نوکلا اذه نوکي نآ دبالو

 فخس ىدمب ةقطان اهلك ىهف . ديزملا ىلإ جاتحنالو تافطتقملا هذهب ىفتكنو
 ترسي نيح . ةرصاعملا ةيلهاجلا ف نيطايشلا اهرشن ىتلا ةلاضلا ةعدبلا كلت

 ! لالضلا نايدو ف اهب اوميهيو اهوبكري نأ « ةرفنتسملا رمحلا » مهل
 طبترم ىتاذلا مهدجم وأ « ىتاذلا مهدوجو » نأ مويلا نوسحي نيذلا اما

 دوعت نيح ادغ ءىثفنتس عيقاقف مهف « نيدلا قانتعا نم الدب داحلإلا قانتعاب

 ء هيلإ ةدئاع - اهلك فورظلا مكحب - اهنا بسحنو .. اهدشر ىلإ ةيرشبلا
 « ۲ »! ءانفلا اهيلع شا بتکی ملام

 « ٤ »« ضرألا ف ثكميف سانلا عفنيام امأو ءافج بهذيف دبزلا امأف»

 ١١۲ - ۱۳۱ص ۰ نامیالل وعد ملعلا » باتک نم تافطتقم « ۱ »
 ١ - ٦ ص « ملعلا رصع ىف ىلجتي هللا » باتك نم « ۲ ١

 مداقلا لصفلا رظنا ١ ۲ ٠
 [ ١١ ] دعرلا ةروس « ؛



 شبا لبتتسو ماسالا

 هيلإ ةبسنلاب ناك ولو .. لبحلا نم غودلملا عزفي امك نيدلا نم ابوروأ عزفت
 ! ةاجنلا لبح

 ةيداصتقالاو ةيملعلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتوقب مويلا رطيست ابوروأو

 فقوملا كاذ ببسہ ةيواهلا ىلإ اهعم ةيرشبلا رجتو . هلك ملاعلا ىلع ةيجولونكتلاو
 ! نيدلا نم عزفملا قمحألا

 ميطتست اهنا ةضهنلا رصع ىف اهرم لوا ىف ةرصاعملا ةيلهاجلا تمعز دقلر

 صقن اهروتعيال ةيعيبط ةروصب ةايحلا سرامت لظت مث نيدلل اهرهظ ريدت نأ

 نم اهتايح ف ناکام جلاعتسف نيدلا نم صلختت نيح اهنا تمعز لب . لالتخاالو
 نم خالسنالا ىلإ اهب ىدؤت لبق نم انیب امک اهفورظ تناک دقلو ! لالتخاو صقن

 رجحيو ‹ ةلاهجلا رشنيو « اهتعفد لطعيو « ةايحلا وفص ركعب ىذلا نيدلا كلذ

 . روذلا ةيرشبلا نع بجحيوءركفلا ىلع

 ةعفد خلسنت نا اهرودقم ف نكي مل اهنيد نم خلسنت ابوروا تادب نیحو
 اهتين ف كلذ نكي مل امبرو ٠ نيدلا كلذ بحاصت تناك ىتلا « ميقلا » نم ةدحاو

 ميقلل رخآ ردصم نع نوثحبي - بسحن اميف نيصلخم - موقلا حارف

 . ةيرشبلا اهنودب شيعت نأ نكميال ىتلا

 ! نيدلا ريغ ميقلل ىقيقح ردصم دجويال هنأ تتبثأ ةيملعلا ةبرجتلا نكلو
 .. ملعلا اولاقو .. ةيرشبلا سفنلا اولاقو .. ةعيبطلا اولاقو .. لقعلا اولاق

 اولصو امب هلك كلذ نم اوجرخ مث . مهلاب ىف رطخيام لك اولاقو .. ةفسلفلا اولاقو

 ةيسفنلا ضارماألاو ةريحلاو عايضلاو نونجلاو قلقلا : رمألا رخآ هيلإ
 هوشب ىذلا خسملاو لالحنالاو ةميرجلاو تاردخملاورمخلاو راحتنالاو ةيبصعلاو
 ةيسايسلا ةايحلا نيدايم لك ىف ىحورلاو ىركفلاو ىقلخلا طوبهلاو .. ةرطفلا
 لودلاو بوعشلاو تاعامجلاو دارفالا ىوتسم ىلع .. ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 ناويحو « هحابص ىف ىداما جاتنإلل ةلآ ىلإ ناسنإلا لوحتو ! ءاوسلا ىلع اهلك



 لذبت ىف انايحأا هنع ثحبيو ؛ ظيلغلا ىسحلا عاتملا نع ثحبي ليللا ف جئاه
 ! ناويحلا عاونأ ضعب هذنع ففعتي

 خيرات ف ةروركم ةيرجت ىهو « نيدلا نع سانلا دعبل ةيعيبط ةياهن كلتو

 ةيرشبلا اهضوخت « ةدئار » ةبرجت اهنأ ةرصاعملا ةيلهاجلا تنظ نإو ةيرشبلا
 نوبحيال وأ « خيراتلا نوأرقيال - « ةيملعلا » مهتلاهج ف - مهنأل « ةرم لوأل
 ! خيراتلا نم ةربعلا اوذخأي نأ

 موق نع رذنلاو تايآلا ىنغتامو . ضرألاو تاوامسلا ىف اذام اورظنا لق »

 « ۱ »« نونمۇيال
¥ 

 . باتكلا نم ةقباسلا لوصفلا ف انيب امك هعبطب دہاع ناسنإلا نإ مث

 نأ عيطتست امنإ . « ةدابعاللا » ىلإ ةدابعلا نم ناسنإلا لوحت نأ عيطتستالف

 ةيلهاجلل ليخ امك - رايخلا سيلو . رخآ عون ىلإ ةدابعلا نم عون نم هلوحت
 نوكي له .. دوبعملا ف طقف رايخلا امنإ ءةدابعلا مدعو ةدابعلا نيب - ةرصاعملا

 . هلا ريغ رخآ ائیش نوکی ما هلالج لج هللا وه

 . ناطيشلا ةدابعو هلا ةدابع نيبوه - مساحلا ىنارقلاريبعتلاب - رايخلا
 ناو . نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت الا مدآ ىنباي مكيلإ دهعأ ملا »

 « ۲ ,« میقتسم طارص اذه ینودبعا
 : ةددعتم ةربثك ناطيشلا لبس نكلو ء دحاو ميقتسملا هللا طارصو

 نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتتالو هومعبتاف اميقتسم ىطارص اذه نأو »

 « ۳ » « هلیېس

 ةدابع نم « ةددعتم اهيلإ لبسلاو « ىتش ةرصاعملا ةيلهاجلا ف تادوبعملاو

 حلاصملا دو « جاتنإلاب » ارورم «تاوهشلاو ىوهلا ةدابع ىلإ « رالودلا »

 ةيرحلا ءو « روطتلا ءو « مدقتلا »و « لقعلا »و « ملعلا ءو « ةيموقلا
 تادوبعملا هذه نم دوبعم لكلو .. « ةيناسنالا »و « ةعيبطلا »و « ةيصخشلا
 .. عاطت نأ ىغبني ىتلا هتامازتلاو هفيلاكت

 ؟ هلأ ةدابع نم ىأ ‹ نيدلا نم جرخي نيح ناسنإلا بهذي نيأف

 » ١ « سنوپ ةروس ] ٠١١ [

 ۲ ٠ سي ةروس ] ٦١ - ١١ [

 ٣ « ماعنالا ةروس ] ٠١١ [
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 . ٠ ديقلا » نم « ررحتي « هنإ ةرصاعملا ةيلهاجلا لوقت
 ! ناويحلا دويق ف عقيل « ىناسنإلا ديقلا ١ نم ررحتي ' معن
 ديقلا نيب ارايخ تسيل « عمتجملاو سفنلا ف » باتك ف ةرم تلق امك ةيضقلاف

 ةبحاصملا ميقلاو نيدلا نم نوتلفني نيح ةلهو لوأل سانلا مهوتب امك ةيرحلاو

 نيبو « ةيرحلا نم نيعم عون هبحاصي نيعم عون نم ديق نيب وه رايخلا امنإ . هل

 ةيرح هعمو ناسنإلا ديق . دويقلا نم رخآ عون اهبحاصي رخأ عون نم ةيرح

 « ١ » ناويحلا ديق اهعمو ناويحلا ةيرح وا ٠ ناسنإلا

 ء«سفنلا تاوهش ىلع ديق .. هلا ىلزنأ امب مازتلا هنأل . هيف كشال ديق نيدلا

 طغض نم ناسنإلا ررحي هتاذ تقولا ف هنكلو .. ناسنإلا ءاوهأ ىلع ديقو

 ف ناسنإلا رهقت ىتلا ةريهاقلا ىوقلل لذملا عوضخلاو ضرألا ةلقثو تاوهشلا

 قحست ةيداصتقاو ةيدام طوغض وأ « رشبلاب نودبتسي رشب ىف ةلثمم ضرألا
 . ناسنإلا ةمارك

 نم ررحت . كش نود « ررحت » وه هل ةبحاصملا ميقلاو نيدلا نم تالفنالاو

 سانلل اهمسر ىتلا دودحلاو . هتافرصت ىف ناسنالا ىلع تلا اهضرف ىتلا دويقلا

 هللا دودج كلت » « ۲ «« اهودتعتالف هلا دودح كلت » : مهل لاقو

 هرجيو « هماطخ نم ناسنإلا كسمي هسفن تقولا ىف هنكلو . « ۳ »۰« اهوبرقتالف

 ! بيجتسي الا كلميالف ةرهاقلا طوغضلا لبح نم وأ تاوهشلا لبح نم

 ىف اوعقو دقف « نيدلا » ديق نم ةرصاعملا ةيلهاجلا ف سانلا تلفنا نيحو

 . هتلا لزنا امب نومكحيال نيذلا . مهيلع نيمكاحلل ءاوس ٠ اهل دودحال تايدوبع

 ناطسلاب مهل مهنوعضخيو « سانلل نوعرشي ابابرا مهسفنا نم نوذختيف

 ام نيزاومو ميقو فارعأل وأ ٠ اهنم كاكفلا نوكلميال ىتلا مهتاوهشل وأ . رهاقلا

 تلا همرک یذلا میرکلا هناکم نم ناسنإلاب طبهت اهلك « ناطلس نم اهب ہتلا لزنا

 . لاحوألا ف هغرمتو  هقلخ موی هب
 نيدلا ىلع درمتي نيح هسفنل ناسنإلا اهققحي ىتلا « ةماركلا ١ ىه هذه لهف

 ؟ هلا ةدابع نم جرخيو

 عمتجملاو سفنلا ف باتك نم « ةيرحلاو ديقلا ؛ لصف - تثش نا - رظنا ء١,
 [ ٠٠١ ] ةرقبلا ةروسس ١ ٠

 [ 1۸۷ ] ةرقبلا ةروس « , ١
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 . ةروصلا هذه ىلع ةايحلا ف رمتست نأ ةيرشبلا ميطتستامو ! الك

 لواتت نع ضرمعت اهنأل فعاضتت ةيسيئرلا اهضارمأ لظت ةيحان نمف
 . ءاودلا

 ريغتيالو فلختتالو لدبتتال ىتلا ةيمتحلا ةنسلا اهبيصت ىرخأ ةيحان نمو
 : روهدلا رم ىلع اهارجم

 امب اوحرف اذإ یتح ءش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذام اوسن املف »

 دمحلاو « اوملظ نيذلا موقلا ربا د عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخا اوتوا
 « ١۷ ر« نيملاعلا بر هتل

 : ةوطخ ةوطخ ةرصاعملا اهتيلهاج ىف ابوروأ عم ةينابرلا ةنسلا تضم دقلو

 ةيملعو ةيداصتقا ةوق نم « ءىش لك باوبأ مهيلع حتفف هب اوركذام اوسن

 ضرألا ف اوغط ىا ٠ اوتوا امب اوحرفف خلا .. ةيسايسو ةيركسعو ةيجولونكتو
 مهذخا ىهو « اهمامتب ةنسلا متت ىتح ةريخألا ةوطخلا الإ قبت ملو « قحلا ريغب
 سانلا ضعب یار نإو ةتغب امئاد ىه ةتغبلاو . هيف مهام ىلع اورصا اذإ ةتغب

 . اهثودح اوعقوتو اهرداوب
 باذعلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا قسخي نأ تائيسلا اوركم نيذلا نمأفأ »

 ىلع مهذخأي وأ . نيزجعمب مهامف مهبلقت ف مهذخأي وأ ؟ نورعشيال ثيح نم

 « ۲ »« میحر فؤرل مكبر نإف فوخت
 رامدلا نم مهماوقا ىلع نوفوختي اوادب ةرصاعملا ةيلهاجلا ف « ءالقعلا ءو

 . اهدعاوق نم مهتايح اوريغي مل نإ دكؤملا

 : هل حيرصت ىف « لسر دنارترب » رصاعملا ىزيلجنإلا فوسليعلا لاق
 ىلإ ةدايسلا كلت ءاقبو .. ضيبألا لجرلا هيف دوسي ىذلا رصعلا ىهتنا دقل »

 ىقلي نل ضيبألا لجرلا نأ دقتعأو « ۲ , ةعيبطلا نيناوق نم انوناق سيل دبألا

 « ٤ »« .. نورق ةعبرأ لالخ اهيقل ىتلا كلتك ةيضر امايأ

 ما برح » باتك ف اكيرمآ ةيجراخ ريزو « سالاد رتسوف نوج » لاقو
 : « مالس

 ء ١ « ماعنالا ةروس ] ٤٤ س ٤١ [
 » ١ » لحنلا ةروس ] ٤٠ = ٤١ [

 ٠ ١ ٠ لوقي نا لجرلا ديريال ٠ ةعيبطلا نيناوق - ةيلهاجلا لعفب - اهيمسيف « ةينابرلا ننسلا '
 ؛ ٠ نيدلا اذهل لبقتسملا ع ) ص٠٥ (
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 اذه ف انحبصأ ال الإو « انتمأ ف ءيطاخ لكشب ريسيام اًئيش كانه نإ »
 هلعل ) ايعافد افقوم ذخأن نأ انب ردجيالو . ةيسفنلا ةلاحلا هذه فو « جرحلا

 ! انخيرات ف ديدج رمأ كلذ نإ .. رعذلا انكلمتي نأو ( ايريربت دصقي

 . ةيداملا ءايشألا ف ىملاع جاتنإ مظعأ انيدلف . تايداملاب قلعتيال رمألا نإ »

 اذهو .. اليلق انيدلام نوكي هنودبف . ىوق حيحص ناميإ وه انصقنيام نإ

 تناك امهم نويسامولبدلا وأ « مهتردق تغلب امهم نويسايسلا هضوعيال صقنلا
 ! اهتوق تغلب امهم لبانقلا وأ « مهتاعارتخا ترثك امهم ءاملعلا وأ . مهتنطف
 ةئيسلا جئاتنلا نإف ةيداملا ءايشألا ىلع دامتعالا ىلإ ةجاحلاب سانلا رعش ىتمف
 . ايمتح ارمأ حبصت

 كانهو . اهنع عافدلل مزاللا ىحورلا صالخإلا انمظن بذتجتال اندالب فو »

 لغلغتلل ةضرعم انتمأ لعجي كلذو . مهحاورأل لكآتو سانلا لوقع ف ةريح
 - نآلا ىتح مهفشك مت نيذلا سيساوجلا طاشن هنع فشك امك - ىداعملا
 هذه ىف انتيامحب موقت نأ سسجتلا ةحفاكل ةرادإ ىأ عيطتست نلو
 « ١ ,« فورظلا

 : « لوهجملا كلذ ناسنإلا » باتك ف « ليراك سيسكلا » لاقو
 نم ةعومجم صخش لك فرصت تحت عضي نأ وه باتكلا اذه فده نإ »

 ىدم كردن انأدب دقف . انرصع ىف ةيحلا تانئاكلاب قلعتت ىتلا ةيملعلا تامولعملا

 ىتلا ميلاعتلا مهنع اوقلي نا ف نوبغرب نوريثكو .. فعض نم انتراضح قام
 تبتك كلذك .. باتكلا اذه بتكأ ءالؤهلو . ثيدحلا عمتجملا مهيلع اهضرف

 ةرورض طقف سيل - اوكرديل ةيفاك ةعاجش مهسفنأ نم نودجي نيذلا كئلوأل

 بلق ةرورض اضيأ لب - ةيعامتجاو ةيسايسو ةيلقع تارييغت ثادحإ
 نم ٠١ - ۱۱١ص ) « یرشبلا مدقتلل ىرخا ةركف روهظو ةيعانصلا ةراضحلا

 . ( ديرف دعسأ قيفشل ةيبرعلا ةمجرتلا

 دقف . انمئالتال اهنأل بعص فقوم ف اهسفن دجت ةيبرغلا ةراضحلا نإ »
 تالايخ نم تدلوت اهنا ذإ « ةقيقحلا انتعيبطب ةفرعم ةيأ نود تئشنا
 ىلعو . مهتابغرو ,مهتايرظنو مهماهوأو سانلا تاوهشو ةيملعلا تافاشتكالا

 ٠١ ٠ ص ) نيدلا اذهل لبقتسملا ع ۸٣ (
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 انمجحل ةيسنلاب ةحلاص ريغ اهنأ الإ انتا دوهجمب تئشنأ اهنأ نم مغرلا
 ( ۲۸ص ) « .. انلکشو

 ١ كلذ سكع وه عقاولا نكلو ؛ ءىش لكل اسايقم ناسنإلا نوكي نأ بجي .
 هنأل « هسقنب هايند مظني نأ عمطتسي مل هنإ « هعدتبا ىذلا ملاعلا ف بيرغ وهف

 مولع هتزرحا ىذلا لئاهلا مدقتلا نإف مث نمو . هتعيبطب ةيلمع ةفرعم كلميال
 ةئيبلاف .. ةيناسنإلا اهنم تناع ىتلا ثراوكلا ىدحإ وه ةايحلا مولع ىلع دامجلا
 ةبسنلاب الو انماوقل ةبسنلاب ال ةحلاص ريغ انتاعارتخاو انلوقع اهتدلو ىتلا
 ىتلا ممألاو تاعامجلا نإ .. ايلقعو ايقالخأ طحنن  ءاسعت موق اننإ .. انتئيهل
 تاعامجلا ةقدلا هجو ىلع ىه مدقتو ومن مظعأ ةيعانصلا ةراضحلا اهيف تغلب

 عرسأ ةيجمهلاو ةيربربلا ىلإ اهتدوع نوكتس ىتلاو « فعضلا ف ةذخآلا ممألاو
 فورظلا نم اهيمحيام كاته سيل ذإ « كلذ كردتال اهنكلو .. اهيلإ اهريغ نم
 ىتلا تايفدملا لثم انتيندم نأ رمألا ةقيقحو .. اهلوح ملعلا اهديش ىتلا ةيئادعلا

 اهسفن ةايحلا لعجت نأ اهنأش نم ةايحلل ةنيعم الاوحأا تدجوأ اهتقبس
 اهنم ىناعي ىتلا مومهلاو قلقلا نإ .. ةضماغ لازتال بابسأل كلذو « ةليحتسم
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا مهمظن نع دلوتت ةيرصعلا ندملا ناكس

 ةيعامتجالاو .. « ) ص٤٤ (

 اهضرفي ىتلا ريكفتلاو ةايحلا تاداعو « ةئيبلاو ةثارولا ةجيتن ناسنإلا »
 هسح ىف تاداعلا هذه رشؤت فيك انفصو دقلو .. ىرصعلا عمتجملا هيلع
 اًهتقلخ ىتلا ةئيبلل ةبسنلاب هسفن فييكت عيطتسيال هنا انفرعو .. هروعشو
 اكيناكيملاو ملعلا ناو « هلالحنا ىلإ ىدؤت ةئيبلا هذه لثم ناو « ايجولونكتلا »
 زييمتلا عطتسن مل اننأل نولوئسملا نحن امنإو « ةنهارلا هتلاح نع نيلوئسم اسيل
 كلذب انبكتراف « ١ ١ ةعيبطلا نيناوق انضقن دقل .. عورشملاو عونمملا نيب
 نيدلا » ئدابم نإ .. امئاد اهبكترم بقاعي ىتلا ةئيطخلا . ىمظعلا ةئيطخلا
 ةقيقحلا وزهغ ةأطو تحت تطقس دق « ةيعانصلا بادآلا» و« ىملعلا
 حامسلا ف نذأتست امنيح ةدحاو ةباجإ الإ ىطعتال ةايحلاف . « ةيجولويبلا »
 ف ةذخآ ةراضحلا نإف اذهلو ! لئاسلا فعضت .. « ةمرحملا ضرألا » دايتراب
 « ۲ ر« ٣۲۲ ص » « .. ںایھنالا

 ١١ ٠ ةرصاعملا ةيلهاجلا ىلع هتروث لك مغر ىلهاجلا فرعلاب لجرلا رثأتي فيك رظنا !
«Vo ~ ۷۲ ص » نيدلا اذهل لبقتسملا » نع ٠ VT» 
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 نل ةنونجملا ةيلهاجلا مضخ ىف « ءالقعلا » نم ةليلقلا ةلقلا هذه فوخت نكلو

 ! هللا ىلإ دوعتو لقعلا توصل خيصت نأ الإ رامدلا نم اهذقني
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 نم هنأل « ادساف انيد ةرصاعملا ةيلهاجلا هنم تخلسنا ىذلا نيدلا ناك دقلو

 ىلع س هنم خلسنت يهو س تناك دقلو . ةايحلل حلصيإال انيد .. رشبلا عنص

 .. قيرطلا تلض اهنكلو .. دشرلا فراشم

 ثحبت نا - ةموتحملا ةيواهلا نم ةاجنلا تدار نإ - مويلا ةيرشبلا ىلعو
 حلاصلا جهنملاو « ثلا ف ةحيحصلا ةديقعلا ْنمّرُي ىذلا نيدلا . قحلا نيدلا نع

 . ةايحلل

 ناميالاو بيغلاب ناميإلا نيب اعنطصم اماصف دجويال ىذلا نيدلا

 طاشنو حورلا طاشن نيب . ملعلاب ناميالاو ةديقعلاب ناميإلا نيب . سوسحللاب

 ىداملا مدقتلا نيب . ةدابعلاو لمعلا نيب . ةرخآلاو ايندلا نيب . دسجلا

 نايكلا نم بناج ىا نيبالو .. « ةيناسنإلا » ميقلانب مازتلالاو ىراضحلاو
 . رخآ بناجو ىوسلا ىرشبلا

 هلك ناسنالا ذخأي هنال ةلماكتم « ةيناسنإ » ةراضح ميقي ىذلا نيدلا

 لمهيالو « حورلا ةقارشإ لجا نم نيطلا ةضبق لمهيال . هنم ابناج لمهيالو
 اهبناوج عيمج ل ضرألا ةرامع لمهيالو . نيطلا ةضبق لجأ نم حورلا ةقارشإ
 ةرخآلا ف صالخلا رما لمهيالو « ةرخآلا ف صالخلاب زوفلا لجأ نم اهلاكشاو
 نم ةفرفرملا ةعيفرلا ةفافشلا ةينيدلا رعاشملا لمهيال . ضرألا ةرامع لجأ نم

 ةيملعلا ةبرجتلاو ىملعلا رظنلا لمهيالو ٠ ةيملعلا ةبرجتلاو ىملعلا رظنلا لجا
 ىف « حاجنلا » لجأ نم ةيقلخلا ميقلا لمهيال . ةينيدلا رعاشملا ةيفافش لجل نم
 .. ةيقلخلا ميقلا لجا نم ضرألا ف حاجنلا لمهيالو « ضرألا

 ‹ ىداصتقالا لدعلاو ىعامتجالا لدعلاو ىسايسلا لدعلا ْنُمَوُي ىذلا نيدلا

 . ةيرشبلا ةايحلا ىف ومنلاو ددجتلا هتاذ تقولا ف نمؤي ىذلاو
 نسحا ىف هللا هروص ىذلاءناسنإلاب قيلت ىتلا ةراضحلا شني ىذلا نيدلا

 : قلخ نمم ریثک ىلع هلضفو همرکو « ةروص

 مكروص نسحأف مكروصو ءانب ءامسلاو ارارق ضرألا مكل لعج ىذلا هللا »
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 « ١ » « نيملاعلا بر هتلا كرابتف مكبر هتلا مكلذ . تابيطلا نم مكقزرو

 تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو »

 « ۲ » « الیضفت انقلخ نمم ریثک ىلع مهانلضفو
 : نيدلا وه هتلا دنع وهف  مالسإلا الإ نيدلا اذه نوكي نلو

 « ٣ ر« مالسإلا هتلا دنع نيدلا نإ »

 : هجهنمو هللا عرش هب لمتكاو رشبلا ىلع هللا ةمعن هب تمت ىذلا وهو
 مالسالا مكل تيضرو « ىتمعن مكيلع تممتاو مكنيد مكل تلمكا مويلا »

 « ٤ » « انید

 كلت اشنا هنأ - مقاولا ملاع ف قبط نأ تقو - هعقاو دهشي ىذلا وهو
 بئاوج لكو ةايحلا بناوج لك تلمش ىتلا ةلماكتملا « ةيناسنإلا » ةراضحلا
 تدمتسا ىتلاو « ةيادهو ارون اهلك ةيناسنإالل تناك ىتلاو . ةيرشبلا سفنلا

 - نيملسلاب اهكاكتحا دعب - تثعبنا نيح ةراضحلاو ملعلا ابوروأا اهنم
 . ضوهنلا بلطت

 اهمدقت نم ءىش نع ىلختت نأ جاتحت نلف نيدلا اذه ابوروأ قنتعت نيحو

 نم ءىشالو ‹ ةيميظنتلا اهتيرقبع نم ءىشالو ‹ ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا
 ىتح اهءاقب اهل تظفح ىتلا لماوعلا ىهو ‹ جاتنإلاو لمعلا ىلع بوؤدلا اهدلج
 نأ ميطتستال - سالاد رتسوف نوج راشا امك - تناك نإو « ةظحللا هذه

 .. ١ حورلا » بايغ الع هرج ىذلا ىمتحلا رامدلا نم اسمع

 هلك كلذ ميقت نأ طقف جاتحت امنإ ٠ للذ نم ءىش نع ىلختت نأ جاتحتال ! الك

 جاتحت امك . ضرألا ف هجهنم قيبطتو هاب ناميإلا ىهوءةحيحصلا هتدعاق ىلع
 . تاوهشلل اهتيدوبعو ةداملل اهتيدوبع نع ىلختت نأ
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 مهف « نأشلا اذه ىف ىربكلا ةيلوئسملا نولمحي لاحلا ةعيبطب نوملسملاو
 اهيلع نيدهاشلاو « ايندلا ةايحلا ف ةيرشبلا ةاده اونوكيل هلا مهجرخا نيذلا

 : ةمايقلا موي

 [ ٠٤ ] رفاغ ةروس « \

 ]۷: ] ءارسالا ةروس ء١ ۲

 [ ٠١ ] نارمع لآ ةروس ١
 [ ٣ ] ةدئاملا ةروس ٤ ٠
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 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخا ةما ريخ متنك د
 « ٠» ١ هتلام

 ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ٠ ريخلا ىلإ .نوعدي ةمأ مكنم كتلو »
 « ۲ »« نوحلفملا مه كتلواو

 لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما مكانلعج كلذكو ١
 « ۳ » « ادیهش مکیلع

 اذهل ايندلا ف ةداهشلا اودؤي ىتح ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادهش اونوكي نلو

 ةجحلا موقتف  هتلا رمأ امك هيلإ ةوعدلاو « هتلا رمأ امك ضرألا ف هتماقإب ٠ نيدلا

 ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ترذعأ دقف اوضرعأ نإو ا اودتها دقف هولبق نإ سانلا ىلع

 ضرألا ف نيدلا انمقأ دقل: مهبر مامأ سانلا ىلع نودهشي ةمايقلا مويو . اهبر
 .. ءازجلا مهيلع قحف اوضرعأفءانترمأ امك هيلإ سانلا انوعدو « انترما امك

 مل فلختلاو فعضلاو ناوهلاو ةلذلا نم ضيضح ىف مويلا نوملسملاو
 هدناقع ةعاضإو « نيدلا اذه نع مهفلخت ببسب هلك مهخيرات ف هلثم ىلإ اوطبهب

 . هيف طيرفتلاو . هنع ةلفغلاو . هماكحاو

 « مهسفنا وحن مهتيلوئسم .. كلذ عم مهتيلوئسم نولمحي مهنكلو

 . ةلذلاو ناوهلا نم هيف اوعقوام لك اهنم مهيفعيال  ةيرشبلا وحن مهتيلوئسمو
 اذه ف مهطيرفتل الإ هيف اوعقوام مهنإف ١ مهتيلوئسم فعاضيل هلك كلذ نإ لب
 : هيف تلا لاق ىذلا نيدلا

 كل ركذل هنإو . ميقتسم طارص ىلع كنإ كيلإ ىحوأ ىذلاب كسمتساف »

 « ٤ » « نولأست فوسو كموقلو

 !؟ مهلأسي نيح ادغ مهبرل نولئاق مه اذامف

 ىذلا ناكملا ف مهدجت ملف ادغ ةيرشبلا مهيلإ تجاتحا اذإ هنولمحي رزو ىأو
 !؟ سانلل هنيبتو ىنابرلا ىدهلا لمحت ىتلا ةمالا ناكم « هيف اونوكي نأ ىغبني

 مويلا مالسإلا مسا نولمحي نيذلا لذاخت هزجعي نلف ىلاعتو هناحبس هتلا امآف

 ١ » نارمع لا ةروس ] :1]

 - ۲ ٠ ںارمع لا ةروس ] ٠١١ [
 ٠ . ةرقبلا ةروس ] ٠١١ [

 :  فرخرلا ةروس ] ٤٣ - ٤٤ [
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 لاق دقف ‹ قحلا نيدلا ىلإ ادغ ةيرشبلا ىدهي نأ دارأ اذإ ٠ هنع نولفاغ مهو

 : لبق نم نيملسملا رذحم هناحبس

 « ١ ء« مكلاثمأ اونوکیال مث « مکریغ اموق لدبتسی اولوتت نإو »

 امك هنع حفانيو هلمحي نم نيدلا اذهل ضيقيسف ى دهلا ةيرشبلل تا دارأ اذإف
 : هناحبس لاق

 مهبحپ موقب ہلا یتأی فوسف هنید نع مکنم دتری نم اونمآ نیذلا اهيا ای »

 هلا ليبس ف نودهاجي  نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذا ٠ هنوبحيو
 « ۲ » « ميلع مساو هللاو ءاشي نم هيتؤي تلا لضف كلذ.مئال ةمول نوفاخيالو

 ىتلا ىمالسإلا ثعبلا تاكرح ل ىنابرلا لضفلا اذه ريكاوب ىرنل انإو

  عقاولا ل مالسإلا قيقحت ىلإ ىعست ء ضرألا ف ناكم لك نم مويلا ثعبنت
 بيذعتلا ناولا مسشبأل ضرعتتو ٠ مئال ةمول فاختال هلا ليبس فل دهاجتو
 . كلا رما امك ضرألا ف نيدلا اذه ةماقإ ىلإ اهيعس ف ةدماص لظت مث ١ ىشحولا

 نم اكيرماو ابوروأ ف نيدلا اذه ف نولخدي نميف لضفلا اذه ريكاوب ىرن امك
 . ماودلا ىلع نوديازتيو فولألا تارشعب دوسلاو ضيبلا

 سملتتو ةريحلاو عايضلاب قيضت لقألا ىلع اهعئالط تادب دق ةيرشبلا امأ

 . مالسإلا نيد وه رونلاو .. رونلا ىلإ قيرطلا
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 : لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا هترضاحم ىل « ىبنيوت » لوقي
 نا انباسح ف عضن نا بجي نكلو . ةمئان ةيمالسإلا ةدحولا نأ حيحص »

 دض« ١ ٣ برفتملا ملاعلل ةيملاعلا ايراتيلوربلا تراث اذإ ظقيتسي دق مئانلا
 جئاتن ءادنلا اذهل نوكي دقف . برغلل ةيداعم ةماعزب تدانو ةيبرغلا ةرطيسلا

 ةمون تمان اهنآ ولو ىتح  مالسإلل ةيلاضنلا حورلا ظاقيإ ف اهل رصحال ةيناسفن
 . مالسإالل ىلوطبلا خيراتلا ءادصا ظقوي نا ءادنلا اذهل نكمي ذإ « فهكلا لهأ

 ىقرشلا عمتجملا ومس زمر امهيف مالسإلا ناك ناتيخيرات ناتبسانم كانهو »
 : ىبرغلا ليخدلا ىلع هراصتنا ف

 ١ . لاتقلا ةروس ] ۳۸ [
  . ۲ةدئاملا ةروس ] ٠٤ [

 ١ ٣ « ىبرغلا ذوفللل ةعضاحلا لودلا دصقي
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 نم رممو ةيروس مالسإلا ررح لوسرلا دعب ‹ نيدشارلا ءافلخلا دهع ىفف د
 . ابيرقت ماع فلا ةدم امهلهاك تلقثا ىتلا ةينانويلا ةرطيسلا

 ماما هتعلقب مالسإلا ظفتحا كيلاملاو نيدلا حالصو نيدلا رون دهع فو ١

 . لوغملاو نييبيلصلا تامجه

 كرحتي نأ مالسالل نكميف ةيرصنع ابرح نآلا ىلودلا مضولا ببس اذإف »
 « ١ » « ! كلذ ققحتي الا وجرأو .. ىرخا ةرم ىخيراتلا هرود بعليل

 .لوقي امك ةيرصنع برح ساسا ىلع ال ! كلذ ققحتي نأ وجرتف نحن امأ
 . ىلع لب « قفألا قيضلا ىبرغلا ريكفتلا دودح ف هتاروصت رصحي ىذلا « ىبنيوت
 : هيف ليا لاق ىذلا لطابلاو قحلا نيب حيحصلا عارصلا نم ساسا

 تاولصو عيبو عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو »
 ىوقل هللا نإ ‹ هرصني نم تلا نرصنيلو . اريثك هتلا مسا اهيف ركذي دجاسمو
 فورعملاب اورماو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهانكم نإ نيذلا . زيزع
 « ۲ ١ « رومألا ةبقاع للو ركنملا نع اوهنو

 بحلا لك نم اقالطنا لب ١ بسحف نيملسم انفصوب ال كلذ ققحتي نأ وجرن
 .. رونلا ىلإ ىدتهت ىكل .. ةيرشبلل هنكن ىذلا

 « ٣ , « نوملعيال سانلا رثكأ نكلو . هرمأ ىلع بلاغ لاو »

 ةيبرعلا ةمحرتلا لم ۷۳ ص ٠١ ء

 [ ٤٠ - ٤١ ]جحلا ةروس « « ٣

  Feuفسوي ةروس ] ۲١ [



 ةحفص

 @ sess e e e e e ةمدقم

 Qs ةيخيرات ةذبن . ةسينكلاو نيدلا . لوألا ديهمتلا
 Qs نيدلا فيرحت : الوأ
 Ye sees uns نيدلا لاجرو ةسينكلا نايغط ايناث

 OF sss نيدلا لاجر داسف . اثلاث
 OA cess ةريدألا مئاضفو ةينابهرلا . اعبار
 YT cesses نارفغلا كوكص ةلزهم . اسماخ

 VY ss ess eens شيتفتلا مكاحم : اس داس

 ىسايسلا ملظلل ةسينكلا ةدناسم ١ اعباس

 Ve sess ess ىعامتجالاو ي داصتقالاو

 ¥ esses sens ةصالخلا

 VQ cs sees ore ابروأ داسفإ ىف دوهيلارود: ىناتلا ديهمتلا

 QF ss ةيملعلا تايرطنلا - ١
 14 sss ىعانصلا عمتجملا عقاو - ۲

 PVA cess ee ةيطارقميدلا
 YOA wse e es ةيعودشلا

 OQ cece دیهمت

 FIA een ةيلدجلا ةيداملا : الوأ

 .۲۷٠٠ ركفلا ىلع دوجولا ف اهتيقبساو « اهتيدباو اهتيلزا . ةداملا ( ١

 .۲۷٣٠ كلذك ةيرشبلا مكحتو ةعيبطلا مكحت ىتلا ةداملا نيناوق (
 YAY eens ةيخيراتلا ةيد املا: ايناث

 YAP sss es e خيراتلل ىداملا ربسفتلا ( ١
 AY ةرسالاو قالخألاو نيدلل ىداملاريسفتلا (

 PO sens ةيداملا ةيرظنلا ميوقت
 TAO e e n n o خيراتلل ىلهاجلا ريسفتلا

 QV sese خيراتلل ىمالسهلا مسفتلا

 Ne e قببطتلا و ةيرظنلا نيب ى داصتقالا بهذملا : اثلاث
 NE e e e n ةيعويشلا ةيرظنلا
 ETE esses قيبطتلاو ةيرظنلا نيب

 .٠ ffe ee e مالسإلاو ةيعويشلا نيب



 ses داصتقالا ف ( ۲
 0 ا عامتجالا ف ( ٣

 ا ا ا ا مالسالاو ةيناملعلا

 Se esse seren ةينالقعلا

 esses es ns ةينطولاو ةبموقلا

 e esses ةيناسنالا

 eseren ees eens داحلالا
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 ةلماك ةيلوناق ةبعرش ي

 مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا #٠

 ىمالسإلا نفلا جهنم #
 ( لوألا ءزجلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم #

 ( ىناثلا ءزجلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم #
 ديلاقتلا ةكرعم +

 عمتجملاو سفنلا ىف #
 ةيرشبلا ةايح ف تابثلاو روطتلا #
 ةيناسنإلا سفنلا ف تاسارد #

 نوملسم نحن له #
 لوسرلا نم تاسبق #
 مالسإلا لوح تاهبش #

 نيرشحلا نرقلا ةيلهاج #
 ةينآ رق تاسارد ٭

 ةرصاعم ةيركف بهاذم #
 ححصت نأ ىغينب ميهافم ٭

 ىمالسإلا خيراتلا بتكن فيك #
 : عبطلا تحت

 .مالسإلاو نوقرشتسملا #



 ۸۸ /4۲۸ عادیإلا مقر

 AVY 6۸ 1 ~۷ . ىلودلا مقزلا

4 a 
 قورشلا عباطم
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